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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ค าน า 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารและการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ น านวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุเปูาหมาย สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ หลักสูตรสถานศึกษา และบริบทของโรงเรียน  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ได้น าข้อมูลจากรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลพื้นฐาน และ
ศึกษานโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมจัดท าจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
หวังว่าแผนปฏิบัติการเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของ  โรงเรียนให้มี
คุณภาพ 
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ส่วนที่ ๑  
บทน า  

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ต้ังอยู่ในบริเวณพื้นท่ีวัดชัยชนะสงคราม เลขท่ี 83/1 ถนนมหาจักร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หมายเลขโทรศัพท์ 02-221-3879 
โทรสาร 02-222-3861 E-mail : schoolwatchai@gmail.com สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการ
เรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2504 มีเนื้อที่ท้ังหมด 260 ตารางวา ปัจจุบันเปิดท าการเรียน
การสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) เดิมเป็นโรงเรียนส่วนกลาง สังกัดกองการประถมศึกษา ต้ังอยู่บริเวณ
พื้นท่ีวัดชัยชนะสงคราม ถนนวรจักร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร แต่เดิมมาท่ีดินของวัด
เป็นบ้านของเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ ต้นสกุล สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ภายหลังจากท่านได้รับการแต่งต้ังให้เป็นแม่ทัพไปรบกับญวนและเขมรจนได้รับ
ชัยชนะกลับมาเมื่อปี พ.ศ.2391 เกิดศรัทธาแรงกล้าประสงค์จะท านุบ ารุงพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญสถาพร
สืบไป จึงยกพื้นท่ีบ้านของตนเองถวายเป็นวัดและด าเนินการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และต้ังชื่อว่า“วัดชัยชนะ
สงคราม” ในปี พ.ศ.2504 พระพิพัฒน์สังวรคุณ (สาย) เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เห็นความส าคัญของ
การศึกษาจึงได้อนุญาตให้ใช้ท่ีดินของวัดในการก่อสร้างโรงเรียน จ านวน 1 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น ใช้พื้นท่ีบริเวณ
วัดประมาณ 260 ตารางวา ในสมัย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2504 
ประกอบพิธีเปิดปูายโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2508 โดยมีคุณหญิงเจือ นครราช
เสนี ผู้สืบสกุล สิงหเสนี เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ ม.ร.ว.สุรธวัช ศรีธวัช ต่อมาในปี พ.ศ.
2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด 5 ชั้น 32 ห้องเรียน 
และงบสมทบจากคณะกรรมการโรงเรียนร่วมกับชุมชนวัดตึก เมื่ออาคารเรียนหลังใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์จึงได้ย้าย
นักเรียนทุกห้องเข้ามาเรียนเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2542  

 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มีความตระหนักท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ  
นโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
และในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
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แผนที่โรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียน            ความรู้คูคุ่ณธรรม น าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
คติพจน์โรงเรียน               สุวิชาโน ภว    โหติ.  ความเป็นผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ. 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน        รูปสิงห์อยู่ด้านบน ด้านลา่งเป็นดาบสองเล่มไขว้กนั 
อักษรย่อ    ส.ช.ค. 
สีประจ าโรงเรียน   สีน้ าตาล และ สีแสด 

๒. ข้อมูลผูบ้รหิาร 

๒.๑ ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
๑. ม.ร.ว.สุรวชั  ศรีธวัช    ด ารงต าแหน่ง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ – ๙ เมษายน ๒๕๐๖ 
๒. นางสมร  บุราวาส  ด ารงต าแหน่ง ๑๐ เมษายน ๒๕๐๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๑๕ 
๓. นายวิเชียร  รักวงศ์วาน  ด ารงต าแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔  
๔. นายโกศล  จนัทพัฒน์  ด ารงต าแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ – ๑๑ กันยายน ๒๕๒๘ 
๕. นายไพบูลย์  วงศ์ยะรา  ด ารงต าแหน่ง ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 
๖. นายชลอ  มงคลการุณย์  ด ารงต าแหน่ง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ 
๗. นายประเสริฐ  นิตย์มี  ด ารงต าแหน่ง ๑๒ กันยายน ๒๕๓๔ – ๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ 
๘. นายเลศิศลิป์  รัตนมุสิก  ด ารงต าแหน่ง ๓ สงิหาคม ๒๕๓๗ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
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๙. นางเพ็ญศรี  กรุณี  ด ารงต าแหน่ง $ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ 
๑๐. นายนาวี  ยั่งยนื  ด ารงต าแหน่ง ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
๑๑. นางณัฐิศา  พรหมเลศิ  ด ารงต าแหน่ง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
๑๒. นายศักดา สถาพรวจนา ด ารงต าแหน่ง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
๑๓. นายสมัย  สวนสอน ด ารงต าแหน่ง ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๑๔. นางดารณี คุณอนันต์ ด ารงต าแหน่ง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๑๕. นายประเศียร  วิชัย            ด ารงต าแหน่ง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
      นางสาววาณี  คมข า รักษาการแทนฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

 ๑๖. นายเลศิล้ า  ตระกลูสุข        ด ารงต าแหน่ง ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
      นางสาววาณี  คมข า รักษาการแทนฯ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบนั 

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน 
นางสาววาณี คมข า ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

ต้ังแต่วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
๒.๓ รองผู้อ านวยการโรงเรียน   -ไม่มี- 

๒.๔ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน แบ่งออกเปน็ ๕ กลุ่มงาน 

๑) กลุ่มบริหารวิชาการ นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท (ค.ม.) ครุศาสตรม
หาบัณฑิต (สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน)  

๒) กลุ่มบริหารทั่วไป นายวิรัตน์ รวมกิ่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ค.บ.) ครุศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาพลศึกษา)  

๓) กลุ่มบริหารงานบุคคล นายโครงการ อ่อนจันทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ค.บ.) ครุศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

๔) กลุ่มบริหารงบประมาณ นางวงศมน เหมทานนท์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษา) 

๕) กลุ่มปฐมวัย นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) ครุ ศาสตรมหา
บัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)   
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๓. ข้อมูลนกัเรยีน    

  ปัจจุบันโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มีนักเรียน จ านวน ๑๔๘ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน 

ห้องเรียน 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

อ.๑ ๑ ๕ ๓ ๘  

อ.๒ ๑ ๑๒ ๗ ๑๙  

อ.๓ ๑ ๑๐ ๗ ๑๗  

รวม ๓ ๒๕ ๑๓ ๓๘ ๑๓ คน ต่อห้อง 

ป.๑ ๑ ๑๓ ๗ ๒๐  

ป.๒ ๑ ๑๖ ๔ ๒๐  

ป.๓ ๑ ๑๒ ๗ ๑๙  

ป.๔ ๑ ๑๒ ๘ ๒๐  

ป.๕ ๑ ๙ ๑๑ ๒๐  

ป.๖ ๑ ๑๒ ๗ ๑๙  

รวม ๖ ๗๔ ๔๔ ๑๑๘ ๒๐ คน ต่อห้อง 

รวมทั้งหมด ๙ ๙๙ ๕๗ ๑๕๖  

๔. ข้อมูลครูและบคุลากร 

 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่นๆในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ 
วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕) มีดังนี ้

 ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  - - - - - 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  - - - - - 
ครูช านาญการ ๓ ๕ - ๔ ๔ 
ครู  - - - - - 
ครูผูช้่วย ๑ ๑ - ๒ - 
ครูอัตราจา้ง - ๑ - ๑ - 
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 ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ลูกจา้งประจ า       - ๑ ๑ - - 
พนักงานราชการ    - ๑ - ๑ - 
ลูกจา้ง ๑ ๑ ๒ - - 
เจ้าหนา้ท่ีธุรการ - - - - - 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ(เรียนร่วม) - ๑ ๑ - - 

รวม ๕ ๑๑ ๔ ๘ ๔ 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียน จ านวน ๑ หลัง ๕ ชั้น ๓๒ ห้องเรียน ห้องส้วม ๓๐ ห้อง ห้องประชุม ๓ ห้อง ลาน
เอนกประสงค์ ๑ แห่ง และลานกีฬา ๑ แห่ง (ชั้นดาดฟูา) 

๖. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง (Strengths)  

1. โรงเรียนบริหารโดยใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน 
2. ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบและมุง่มั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความรู้ ความสามารถ  
3. มีแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียนท่ีเหมาะสม 
4. ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอยา่งดี 

 จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ  
2. การนิเทศ ก ากับและติดตามในกลุ่มงานยังไม่เป็นระบบต่อเนื่อง  
3. โรงเรียนมีพืน้ท่ีน้อย เป็นอาคารเรียนอาคารเดียว ไม่มีสนาม ท าให้จัดกจิกรรมได้ยาก 

 โอกาส (Opportunities)  

1. โรงเรียนต้ังอยูใ่จกลางเมือง ใกล้แหล่งเรียนรู้ เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
2. ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนนุการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 อุปสรรค (Threats)  

1. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย มีการศึกษาต่ ากวา่ระดับอนุปริญญา ส่งผลกระทบต่อการดูแลเรื่องการ 
 เรียนของบุตรหลาน  
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2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งและแรงงานท างานเต็มเวลา และเลิกงานไม่เป็นเวลา ท าให้ไม่มีเวลา 
 ดูแลนักเรียนเท่าท่ีควร  

3. นักเรียนและผู้ปกครองมคีวามหลากหลายทางเชื้อชาติ ผู้ปกครองอา่นเขียนภาษาไทยไมไ่ด้  ท าให ้
 การสื่อสารเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

4. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี สง่กระทบต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  
5. งบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ  
๖. โรงเรียนต้องปฏิบัติตามนโยบายจากต้นสังกัดมาก บุคลากรมนี้อย และไม่มีผู้บริหาร ไม่มีเจ้าหนา้ที

ธุรการ ท าใหไ้ม่สามารถจัดการเรียนรู้และการด าเนินการต่างๆได้เต็มท่ี 
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ส่วนที่ ๒ 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)   

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์  

 วิสัยทัศน์  

 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง กับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการ จัด
การศึกษา ๔ ประการ คือ  

 ๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ ผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่ อมล้ าภายในประเทศ 
ลดลง   

 เป้าหมาย 

 ๑. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้   

  - ๓Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
  - ๘Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์(Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ 
และการรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ ทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

 ๒. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ดังนี้  
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  ๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัดท่ี
ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ 
เทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง การศึกษา
ท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

  ๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  
(Equity) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การศึกษา 
๑๕ ปีเป็นต้น  

  ๓) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
(Quality) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล นักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น 
เป็นต้น  

  ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ 
เปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ  เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น  

  ๕) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา ดี
ขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ  
๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ เปูาหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้   

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ใน การแข่งขันของประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 แนวนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปี ๒๕๖๕  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพฒันาการศกึษาข้ันพื้นฐานให้เป็น “การศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย ส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้  

 ๑. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และ สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

 ๒. ด้านโอกาส  

  ๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
  ๒.๒ ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ  ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพื่ออาชพี สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น  เลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปูองกัน ไม่ให้ ออก
จากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างเท่า
เทียมกัน  

 ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ  ในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา  ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 ๓. ด้านคุณภาพ  

  ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ า เป็น ของโลกใน 
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
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  ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก 
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า  
  ๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ า เป็น ในแต่ละ 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
  ๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตาม หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มี
การ พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

 ๔. ด้านประสิทธิภาพ  

  ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  บน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  ๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียนท่ี
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
  ๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
  ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ัง
ในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ  
  ๔.๕ สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ เพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ๑. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
โดย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียน ทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  
  ๒. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
  ๓. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และปูองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และ
เด็กพิการที่ ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
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  ๔. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  
  ๕. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไข
ปัญหา หนี้สินครู  
  ๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี  
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ 
ประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุก
ระดับ  
  7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีสูง ห่างไกล และถิ่น 
ทุรกันดาร  

  8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
  9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

 แนวนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๕  

 วิสัยทัศน์  
  สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมวิถีใหม่ วิถีคุณภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  

 พันธกิจ  

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับความ 
ปลอดภัยจากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
  4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน  
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 
ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม  
  7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง และเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
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  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  

 เป้าประสงค์  

  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองท่ีดี
ของ ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
  2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
ภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ี เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี  
  3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตาม หลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการ พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global 
Citizen) พร้อม ก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  4. ผู้เรียนทุกคน ทุกประเภท ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ท่ัวถึง สมวัย และมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนด  
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการ
บรรลุ เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิง บูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษา  
  8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไก ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล   
   9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เน้นการท างานแบบบูรณาการ มี
เครือข่ายการ บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบสู่ สถานศึกษา  
  10. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  



แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | ๑๓ 

 

 

  11. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศกึษา มีงานวิจยัท่ีสามารถ
น าผลไป ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

 นโยบายและจุดเน้น  2 3 4 5 วิถี สพป.กทม.  

 2 โอกาส   
   - นักเรียนได้รับโอกาสในการดูแลช่วยเหลือ  
   - นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  

 3 คุณภาพ  
   - คุณภาพนักเรียนด้านการอ่านการเขียนและความสามารถในการแข่งขัน  
   - คุณภาพครูและบุคลากร สร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนวิถีใหม่  
   - คุณภาพองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   

 4 ประสิทธิภาพ  
   - ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน  
   - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
   - ส่งเสริมการระดมทรัพยากร  
   - สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม  

 5 ความปลอดภัย  
 - นักเรียนปลอดภัย  
 - ครู บุคลากรปลอดภัย  
 - องค์กรปลอดภัย  
 - มีเครือข่ายดูแลความปลอดภัย  
 - นวัตกรรมดูแลความปลอดภัย  

 กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน   
  กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

 แนวนโยบายโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 

 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) มีความมุ่งมั่นท่ีจะน าพาองค์กรพัฒนางานตามกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคล้อง กับแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยึดการบริหารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (RBM : Result-Based Management) โดยให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมวางแผน ร่วม
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คิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา กระบวนการพัฒนาจะใช้รูปแบบ PDCA คือมุ่ง
พัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานท่ีดี มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในทุกรายวิชาให้สูงขึ้น ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ ก้าวทันเทคโนโลยี ต้องการให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี
มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพของชุมชน เป็นโรงเรียนของชุมชน เมื่อนักเรียนจบจากชั้นสูงสุด
ของโรงเรียนแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 

วิสัยทัศน์  
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวน าเทคโนโลยี  

มีความเป็นไทย ใส่ใจชุมชน ด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ประชาธิปไตย ก้าวไปสู่สากลบนวิถี พัฒนา
อย่างยั่งยืน”  

พันธกิจ   
๑)  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 
 ๒)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน 

๓)  พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔)  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร และพัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
๕)  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
๖)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเพณีชุมชม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
๗)  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 

เป้าหมายประสงค์ (Goal) 
  ๑)  ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใส่ใจประชาธิปไตย เป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน 

  ๒)  เรียนด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง เหมาะสมกับฐานะครอบครัวและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๓)  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

  ๔)  พัฒนาบรรยากาศภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยให้
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมยินดี 

กลยุทธ์ (Strategy) 
๑)  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการด้วย ระบบ

คุณภาพใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด 
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๒)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน 

๓)  พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔)  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  

สารสนเทศในการสื่อสาร และพัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
๕)  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
๖)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเพณีชุมชม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
๗)  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 

 นโยบายโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๑)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
๒)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผูใ้ฝุเรียนใฝุรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
๓)  ส่งเสริมผู้เรียน ครูและบุคลากร ให้มคีุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย 
๔)  พัฒนาโรงเรียนห้องเรียนให้มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
๕)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน วดั ชุมชน และอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย 
๖)  ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟาู น้ า และวสัดุสิ้นเปลือง  

มาตรฐานการศกึษาชาต ิ 

 ลักษณะของการบริหารงานโรงเรียนได้ก าหนดเปูาหมายการด า เนินงานท่ีเน้นผลงานตามมาตรฐาน 
การศึกษาของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

1. มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
  1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
  1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
  1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
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  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม  

 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
  3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
  3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
แก้ปัญหา  

   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   1) มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
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 3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
กลุ่มเปูาหมาย  

   4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
   2) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
   3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้  
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 4 กลุ่มบริหารงาน 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 20 โครงการ    

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน
การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

1. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

นักเรียน 106 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
5,000 - - 

 
- 

 
นางอุไร 
 

2. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

นักเรียน 106 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
5,000 - - 

 
- 

นางวงศมน  
 

3. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์

นักเรียน 106 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
7,000 - - 

 
- 

นางกัณนิกาญ  
 

4. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียน 106 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
6,000 - - 

 
- นายโครงการ 

5. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักเรียน 106 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
7,000 - - 

 
- น.ส.อัญชฎา 

 

6. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

นักเรียน 106 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
5,000 - - 

 
- นายกฤตพงศ ์

7. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

นักเรียน 106 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
7,000 - - 

 
- นายโครงการ  

8. โครงการ ยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพล

นักเรียน 106 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
5,000 - - 

 
- นายวริัตน ์
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน
การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

ศึกษา 
9. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6 
NT.ป.3 และ RT.ป.1 

น.ร. ป.1,ป.3,ป.6  
48 คน 

ครูบุคลากร 17 
คน 

20,000 - - 

 
- 

นางกัณนิกาญ 

10. โครงการ แข่งขันทักษะ
วิชาการและเปิดโลกวิชาการสู่
สาธารณชน 

นักเรียน 106 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
10,000 - - 

 

- 
นางกัณนิกาญ 

11. โครงการ นิเทศและวจิัยเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน 

ครูบุคลากร 17 
คน 

5,000 - - 
 

- นางกัณนิกาญ 

12. โครงการ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
สร้างนสิัยรักการอา่น 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
5,000 - - 

 

- 
นางอุไร 

13. โครงการ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
3,000 - - 

 

- 
น.ส.อจัฉรา 

14. โครงการ งานทะเบียนวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผล
การเรียน 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
5,000 - - 

 
 

- นายพงพัฒศ ์

15. โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (วัน
เกียรติยศ)และแนะแนวการศึกษา 

นักเรียน ป.6  
20 คน 

ครูบุคลากร 17 
คน 

20,000 - - 

 

- 
นางกัณนิกาญ  
 

16. โครงการ บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

นักเรียนอนุบาล  
42 คน 

ครูบุคลากร 5 คน 
7,000 - - 

 

- 
น.ส.อจัฉรา 

17. โครงการ พัฒนาศกัยภาพ
นักเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

นักเรียนอนุบาล  
42 คน 

ครูบุคลากร 5 คน 
3,000 - 500 

 
- น.ส.อจัฉรา 

18. โครงการบัณฑิตน้อย นักเรียนอนุบาล 3 
17 คน 

7,000 - 5,000 
 

- น.ส.จุฑารัตน์  
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน
การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

ครูบุคลากร 5 คน 
19. โครงการ พัฒนาชวีิตเด็ก
ปฐมวัยตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง   

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
1,000 - 1,000 - 

น.ส.จุฑารัตน ์
 

20. โครงการ โรงเรียนสุจริต 
(หลักสูตรต้านทุจริต) 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

5,000 
- - 

 

- นายพงพัฒศ ์
นายกฤตพงศ ์

รวม 
 

138,00
0 

- 6,500 - 
 

รวมทั้งสิ้น 144,500 (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน
การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

1. โครงการ พัฒนางานการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
- - 5,000 

 

- 
นางวงศมน 
น.ส.จุฑารัตน ์

2. โครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
- - 10,000 

 
- นางสาววาณี 

3. โครงการ จัดซื้อจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ส านักงานและสื่อการเรียน
การสอน 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

25,000 - 25,000 
 

- นางอุไร 
น.ส.อัญชฎา 

4. โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

10,000 - 30,000 
 

- 
นางอุไร 

5. โครงการ พัฒนางานธุรการและ
สารบัญ 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

2,500 - 3,500 
 

- นางบุญมี 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน
การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

คน 
รวม 

 37,500 - 
73,50

0 
-  

รวมทั้งสิ้น 111,000 (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 4 โครงการ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน
การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

1. โครงการ พัฒนาบุคลากรทั้ง
ระบบ 

ครูบุคลากร 17 
คน 

- - 50,000 
 

- นายโครงการ 

2. โครงการ สง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

4,000 20,000 - - 
น.ส.อัญชฎา
นางอุไร 
 

3. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

1,000 - 2,000 - 
นายพงพัฒศ ์
น.ส.อัญชฎา 

4. โครงการ โรงเรียนประชารฐั นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
- - 500 

 
- 

นายโครงการ 
นายกฤตพงศ ์

รวม 
 5,000 20,000 

52,50
0 

-  

รวมทั้งสิ้น 77,500 (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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4. กลุ่มบริหารทั่วไป จ านวน 11 โครงการ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิด 

ชอบ 
เงินอุดหนุน
จัดการเรียน
การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

1. โครงการ ทัศนศึกษาแหลง่
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
- 70,000 - 

 

- 
นายวริัตน ์
น.ส.อจัฉรา 

2. โครงการ ต่อต้านสิง่เสพติด 
และอบายมุข 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

1,000 - 1,000 - 
นายวริัตน ์

3. โครงการ สง่เสริมประชาธิปไตย
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

1,000 - 1,000 - 
นายวริัตน ์
น.ส.อัญชฎา 
 

4. โครงการ กีฬาภายในและ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

5,000 - 5,000 - 
นายวริัตน ์

5. โครงการ ปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ และศูนย์การ
เรียนรู ้

นักเรียน 148 ค 
ครูบุคลากร 17 
คน 

- - 50,000 50,00
0 

นายวริัตน ์
น.ส.วาณี 

6. โครงการ ระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

3,000 - 5,000 - 
นางกัณนิกาญ 
 

7. โครงการ โครงการอาหาร
กลางวัน 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

- 621,600 - - 
น.ส.อจัฉรา 

8. โครงการ อนามัยดี ชีวีมสีุข นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
- - 44,500 

 

- น.ส.อจัฉรา 

9. โครงการ อาหารเสริม  
(นมโรงเรียน) 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
- 236,800 - 

 

- น.ส.บุญมี 
น.ส.จุฑารัตน ์

10. โครงการ พัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศระบบ
โสตทัศนูปกรณ์และการ

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 

19,000 14,000 2,000 - 
นายโครงการ 
นายกฤตพงศ ์
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิด 

ชอบ 
เงินอุดหนุน
จัดการเรียน
การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

ประชาสัมพันธ ์
11. โครงการ บ ารุงรกัษา ตู้ท าน้ า
เย็น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 

นักเรียน 148 คน 
ครูบุคลากร 17 

คน 
- - 50,000 - นายวริัตน ์

รวม  29,000 872,400 
158,50

0 
50,0
00  

รวมทั้งสิ้น 1,109,900 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

สรุปงบประมาณในการด าเนินการ 4 กลุ่มงาน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
จ านวน
โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
หมายเหตุ เงินอุดหนุนจัดการ

เรียนการสอน 
เงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. กลุ่มบริหารวชิาการ 20 138,000 - 6,500 - 144,500 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 5 37,500 - 73,500 - 111,000 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 5,000 20,000 52,500 - 77,500 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 11 

29,000 872,400 158,500 
50,000 1,109,90

0 
รวม 4 กลุ่มงาน 40 209,500 892,400 291,000 50,000 1,442,90

0 
รวมทั้งสิ้น 1,442,900 (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หม่ืนสองพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | ๒๕ 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ช่ือโครงการ โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขัน้พื้นฐาน 
          มาตรฐานท่ี  คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
          มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
          มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อท่ี 1  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน   ข้อท่ี 2  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 256๕ – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางอุไร  รวมกิง่ 

1. หลักการและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู
และบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   
จึงสมควรท่ีให้ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้และทักษะกระบวนการ   มีการใช้สื่อท่ี
หลากหลายผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนน าผลการเรียนมาปรับปรุงการสอนอันจะส่งผลต่อผู้เรียนให้
มีความรู้ความเข้าใจ  มี ทักษะกระบวน  อ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ดีและสูงขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทยพัฒนาสูงขึ้น 
  2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถอา่นออก เขียนได้ และใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
  2.3 เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารการพูด การฟัง ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
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3. เปา้หมาย  
 ๓.๑  ด้านปริมาณ    
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

1) ร้อยละ 75  ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทยระดับสถานศึกษาพัฒนาระดับผล
การเรียนอยู่ในระดับเฉลี่ย 3-4 

2) ร้อยละ 95  ผู้เรียนมผีลการเรียนระดับสถานศึกษาผา่นเกณฑ์การประเมนิ  
3) ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามรถอ่านออก เขียนได้ตามหลกัไวยากรณ์ภาษาไทย 
4) ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาไทยไปใชส้ื่อสารการพูด การฟงั ใน

ชีวิตประจ าวันได้เข้าใจและเหมาะถูกต้อง 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1  
กิจกรรมวันสนุทรภู ่

ครู 17 คน 
นักเรียน 148 คน 

1,000  - - - 
นางอุไร 

กิจกรรมท่ี 2  
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ครู 17 คน 
นักเรียน 148 คน 

1,000 - - - 
นางอุไร 

กิจกรรมท่ี 3  
กิจกรรมคลนิิกภาษา 

ครู 4 คน นกัเรียน 
 106 คน 

1,000 - - - 
นางอุไร 

กิจกรรมท่ี 4  
กิจกรรมหน้าเสาธง “ภาษาไทย
ใชใ้ห้ถูก” 

ครู 4 คน 
นักเรียน 148 คน 

1,000  
 

- - - 
นางอุไร 

กิจกรรมท่ี 5  
กิจกรรมจัดท าสื่อการเรียน 

ครู 4 คน 
นักเรียน 148 คน 

1,000 - - -  

รวม 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๓๐ เม.ย. 65  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ๑๗ พ.ค. 65  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ๑๘ พ.ค. 65 
 

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

5,000 พ.ค. 65 – มี.ค. 66 
 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - พ.ค. 65  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - พ.ค. 65 – มี.ค. 66  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - ต.ค. 65  -  มี.ค.66  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - มี.ค. 66  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม - มี.ค. 66  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยระดับสถานศึกษา
พัฒนาระดับผลการเรียนอยู่ในระดับเฉลี่ย 
3-4 

  2. ร้อยละ 95 ผู้เรียนมผีลการเรียนระดับ
สถานศึกษาผา่นเกณฑ์การประเมนิ  
3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามรถ

-ประเมินตามสภาพจรงิ 
-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและ
หลังการเข้ารว่มกิจกรรม 
-ประเมินพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นกจิกรรม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสงัเกต 
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
อ่านออก เขียนได้ตามหลักไวยากรณ์
ภาษาไทย 
4. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามารถใช้
ภาษาไทยไปใช้สือ่สารการพูด การฟงั ใน
ชีวิตประจ าวันได้เข้าใจและเหมาะถูกต้อง 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนมีความสุขในการเรียนภาษาไทย 
เป็นคนดี คนเกง่ และมคีวามสุขในการ
เรียน 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสงัเกต 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑) โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพัฒนาสูงขึ้น โรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครอง 
 ๒) ครูได้รับการพัฒนาตนเองน าไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ มีแผนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพัฒนาสูงขึ้น 
 ๔) นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
 ๕) ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นางอุไร  รวมกิง่) 
                                                            

      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการเสริมสร้างศกัยภาพทางกลุม่สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ    ข้อท่ี ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี ๑.๑, ๑.๒   
     มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี ๒.๑-๒.๖   
     มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี ๓.๑-๓.๕   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑ 
สนับสนนุนโยบายของโรงเรียน ข้อท่ี ๒ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางวงศมน เหมทานนท์ และ นายกฤตพงศ์ แก้วมีศรี  

๑. หลักการและเหตุผล   
การจัดการศึกษาเป็นหัวใจส าคญัในการพัฒนามนษุย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้ สถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยครูเป็นผูข้ับเคลื่อนให้ผู้เรียนไปสู่เปูาหมาย การจัดการ
ศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรูท้ั้งวิชาการและทักษะกระบวนการเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการจึงเป็นกระบวนการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
แนวคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อม ท้ัง
ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัย ดังนั้ น ทางกลุ่มสาระกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงคิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา และแสดงความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

   ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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๓. เปา้หมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีทางด้านวิทยาศาสตร์  

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๑) นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
๒) นักเรียนมีทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีทางด้านวิทยาศาสตร์ 

๔. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1  
สัปดาห์วิทยาศาสตร ์

ครู 17 คน 
นักเรียน 148 คน 

๕,000  - - - 
นางวงศมน

นายกฤตพงศ์ 

รวม 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พ.ค. ๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ๒๕ ก.ค. ๖๕  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
๑ ส.ค. ๖๕  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

5,000 
๑๘ ส.ค. ๖๕  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม - ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
-ประเมินตามสภาพจรงิ 
-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและ
หลังการเข้ารว่มกิจกรรม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพงึ
พอใจ 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-ประเมินพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นกจิกรรม 
 

- แบบสอบถามความพงึ
พอใจ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ครูได้พัฒนากระบวนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น เกิดทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีทางด้านวิทยาศาสตร์  
๓) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 
๔) ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการน านักเรียนเข้าเรียนกับทางโรงเรียน  

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                                                                          (นางวงศมน เหมทานนท์) 
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      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการยกระดบัคณุภาพผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.   ข้อท่ี 2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1,1.2  
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1 - 2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1 - 3.5  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน      ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้ใฝุเรียนใฝุรู้และมี 
                                          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ        ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร ์

1. หลักการและเหตุผล   

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น สามารถน าไปต่อยอดความรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่อไป เห็นคุณค่า
คณิตศาสตร์ น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ท้ังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมท่ีจะส่งผลให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการน า
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประสบความส าเร็จในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และน าไปใช้กับโจทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ 
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2.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มากกว่าค่าเปูาหมายของโรงเรียน 
2.4 เพื่อส่งเสริมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนา 

ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้เต็มตามศักยภาพ 

3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ     
๑) นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และน าไปใช้กับ

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวนัได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ ๗0 มีทักษะการคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ 
๓) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มากกว่าคา่เปูาหมายของโรงเรียน 
๔) ครูกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์และนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 ได้พัฒนา

ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้เต็มตามศักยภาพ 
 3.2 ด้านคุณภาพ    

๑) นักเรียนมีทักษะคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และน าไปใช้กับโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนัได้ 

๒) นักเรียนมีทักษะการคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ คิดอยา่งมเีหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ 
๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มากกว่าค่าเปูาหมายของโรงเรียน 
๔) ครูกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์และนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาความสามารถ

ทางด้านคณิตศาสตรใ์ห้เต็มตามศักยภาพ 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรม คณิตเลขเร็ว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

นักเรียน 106 คน 3,500  - - - นางกัณนิกาญ 

กิจกรรมที่ 2  
สูตรคูณเพลนิ Learn สนุก 
(จัดท าสื่อเกมการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการฝึกท่องสูตรคูณ) 
 

นักเรียน 106 คน 2,000 - - - นางกัณนิกาญ 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 3   
ชุมนุม A math นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

นักเรียน 59 คน 1,500    นางกัณนิกาญ 

รวม 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พ.ค. ๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ก.ค. ๖๕  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
ส.ค. ๖๕  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๗,000 
พ.ค. ๖๕ – เม.ย. ๖๖  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มี.ค. ๖๖  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มี.ค. ๖๖  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เม.ย. ๖๖  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เม.ย. ๖๖  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - เม.ย. ๖๖  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 

- นักเรียนมีทักษะคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
น าไปใช้กับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวันได้ 

- นักเรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิด
อย่างเป็นระบบ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์มากกว่าคา่เปูาหมายของ
โรงเรียน 

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์
และนักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมได้
พัฒนาความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ให้เต็มตามศักยภาพ 

วิเคราะห์เอกสาร  

- ผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์

- ผลการทดสอบระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

- ผลการทดสอบคิดเลขเร็ว 

 

- แบบบันทึกผลการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์

- แบบบันทึกผลการ
ทดสอบระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

- แบบบันทึกผลการ
ทดสอบคิดเลขเร็ว 

 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- นักเรียนมีสมรรถนะการน า

คณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
- นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

รายวชิาคณิตศาสตร ์
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ได้

พัฒนาความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ให้เต็มตามศักยภาพ 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
- การสัมภาษณ์ความพึงพอใจ 
 

- แบบบันทึกการสงัเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) นักเรียนมีทักษะคิดค านวณ คิดวิ เคราะห์ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และน าไปใช้กับโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้  

๒) มีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์มากกว่าค่าเปูาหมายของโรงเรียน  

๓) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนักเรี ยนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาโรงเรียนและร่วม
สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 
 

      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี 4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
     ข้อท่ี 1.1,1.5  
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี  2.1, 2.2, 2.3  
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1, 3.3, 3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1, 2 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี 2 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นายโครงการ อ่อนจนัทร ์

1. หลักการและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู
และบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ให้  สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย
จะต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC หรือ ASEAN Economic Community (ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน) กฎบัตร
อาเซียนข้อ ๓๔ บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาท่ีใช้ในการท างาน
ของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่ง ส าหรับนักเรียนในการสื่อสารสร้าง
สัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา  ทุกระดับชั้น ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2564 ของ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้นเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนยังคงรักษาคุณภาพตลอดจนนักเรียนมี
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เจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ จึงควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีต่อไป
ให้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินโยบายการ  ปฏิรูปการศึกษาและเป็นไปตาม
เปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
(O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตและ
ระดับชาติ โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางในการรักษา  คุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษพัฒนาสงูขึ้น 
2.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารไปใช้ในชวีิตประจ าวนัได้ 
2.3. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสมัฤทธิ์ในการสอบ o – net  ของวิชาภาษาองักฤษสูง

กว่าระดับชาติ 

3. เปา้หมาย  

๓.๑ ด้านปริมาณ    
1) ร้อยละ 70  ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษอยู่ในระดับ 3 – 4 
2) ร้อยละ 60  ผู้เรียนมคีวามสามรถน าภาษาอังกฤษไปใชส้ื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
3) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมผีลผลสัมฤทธิ์ในการสอบ o – net ของวิชาภาษาองักฤษสงูกวา่

ระดับชาติ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ กล้าท่ีจะสื่อสารกับชาวต่างชาติ  
๒) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ  
๓) นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติของวิชา

ภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
 

กิจกรรมที่ 1  
จัดท าแบบฝึก Reading and 
Writing ป.4 - 6 

นักเรียน 47 คน ๑,๐๐๐ - -  นายโครงการ 

กิจกรรมที่ 2  นักเรียน 148 คน 5,000    นายโครงการ 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
 

กิจกรรมวันครสิต์มาส 
รวม 6,000 (หกพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 17 พ.ค. 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  พฤษภาคม 2565  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 พฤษภาคม 2565  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

6,000 
พฤษภาคม 2565 – 

มีนาคม 2566 
 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  มีนาคม2566  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มีนาคม 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  เมษายน 2566  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป  เมษายน 2566  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A)  เมษายน 2566  
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1.นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน
การฟงั พูด อ่านและเขียน  เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 
2.ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาองักฤษมากกวา่คา่เปูาหมายของ
โรงเรียน 

 
- แบบทดสอบ 
- ผลการทดสอบระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 
 

 
- แบบบันทึกผลการ
เรียน 
- แบบบันทึกผลการ
ทดสอบระดับประเทศ
กลุ่มสาระภาษาองกฤษ 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
1.นักเรียนเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาองักฤษ 
2.นักเรียนสามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
- การสัมภาษณ์ความพึงพอใจ 
 

 
- แบบบันทึกการสงัเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติของวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         (นายโครงการ อ่อนจนัทร์) 
 
      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | ๔๒ 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ช่ือโครงการ โครงการยกระดบัคณุภาพผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 2 , ๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1,1.2  
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 2  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอัญชฎา อ.อินทรวชิิต 

1. หลักการและเหตุผล   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ด้านการจัดการเรียนรู้ ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และให้มีการด าเนินการ ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ เพื่อมาใช้แก้ปัญหา วิชาสังคม
ศึกษาเป็นวิชาหนึ่งท่ีส าคัญต่อการด ารวชีวิตในสังคม กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนท่ีเข้ารับการศึกษามีลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อให้เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างมีความสุข การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถแสวงหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล  

 ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้โดนเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยด าเนินการวางแผน และจัดท า/ จัดซื้อ/ จัดหา สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ท่ีเหมาะสม ครบถ้วน 
มาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
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แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะพื้นฐาน, ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน, ทักษะการ
ท างาน, ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคม) และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒.๒ เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 การแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และประสบการณ์ตรงแก่ 

นักเรียน 
๒.๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

3. เปา้หมาย  
3.1 ด้านปริมาณ     

1) นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน ร้อยละ ๘๐ 
๒) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๗๐ 
๓) นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรระดับดีไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๗๐ 

3.2 ด้านคุณภาพ    
   1. นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษามากขึ้น 
   ๒. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รูจ้ักคิดวิเคราะห์มากขึ้น 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสง
ค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 

กิจกรรมที่ 1 จัดการสอนซ่อมเสริม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักเรียน 14๗ คน ๗,๐๐๐  - - - 

น.ส.อัญชฎา 
อ.อินทรวิชิต 

 

รวม ๗,๐๐๐ (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
- เสนอโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
- ประสานงานฝาุยต่างๆ 
- ประชุมชี้แจงคณะท างาน 

 ๓๐ มิ.ย. 2565            - 

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  ก.ค. ๒๕๖๕  

ขัน้ด าเนินการ (D) 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  

- กิจกรรมท่ี ๑ สอนโดยเนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ (จัดซื้อวัสดุ - สื่อการ
เรียนการสอน) 

- กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมศกึษาจาก
แหล่งเรียนรู ้

- กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมสง่เสริม
พัฒนาการเรียนการสอน (จัดปาูย
นิเทศวันส าคัญ จัดนิทรรศการ
วิชาการ) 

๗,๐๐๐ 

ตลอดปีการศกึษา 
 
 

    ตลอดปีการศึกษา 
 
    ตลอดปีการศึกษา 

 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม 
  ติดตาม / เสนอแนะ /ใหค้ าปรกึษา 

 
ก่อนการด าเนนิกิจกรรม  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  ระหว่างท ากจิกรรม  
ขัน้แก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  สิ้นปีการศึกษา  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป  สิ้นปีการศึกษา  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม 
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ท าการประชาสัมพนัธ ์

 

สิ้นสุดกจิกรรมนั้นๆ  
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้
อย่างเต็มความสามารถ 

- การสังเกต 
- การทดสอบ 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
พัฒนาดีขึ้น 

- การสังเกต 
- การทดสอบ 

- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑) นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอนัพึงประสงคจ์ากการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสงัคม
ศึกษาดีขึ้น 

๒) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ และมีทักษะการคิดมากขึ้น 

๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาสงูขึ้น 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ                                                                                       
        (นางสาวอัญชฎา อ.อนิทรวิชิต) 

 
      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษากลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี 2  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  256๖ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นายกฤตพงศ์  แก้วมีศรี 

1. หลักการและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู
และบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

     ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเน้นให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีได้ตระหนักเห็นความส าคัญท่ีจะสง่เสริมให้
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและเห็น
ความส าคัญท่ีจะส่งเสริมพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านงานอาชีพ ให้สามารถมีความรู้เพิ่มเติมเต็ม
ศักยภาพจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลในการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้ 
และพัฒนานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เมื่อจบการศึกษา
สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพทุกชั้นเรียนพัฒนาสูงขึ้น 
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2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการงานอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและสามารถเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่างๆ ได้ 
3. เป้าหมาย  

๓.๑ ด้านปริมาณ    
  ๑) นักเรียนชั้นระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
             1) ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
      2) ร้อยละ 80  ครูผู้สอนมีสื่อทันสมัยและนกัเรียนมีแหล่งเรียนรู ้วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

   3) ร้อยละ 100  ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
   4) ร้อยละ 5  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

   5) ร้อยละ 95  ผู้เรียนมีสามารถเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

 
เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการเรียน
การสอนรายวิชาการงานอาชีพ 

148 4,000    นายกฤตพงศ์  

กิจกรรมที่ 2  
จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

148 
 

1,000    นายกฤตพงศ์  

รวม ๕,๐๐๐ ห้าพันบาทถ้วน 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   

2. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
          3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 เม.ย.65  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  เม.ย.65  
ขั้นด าเนินการ(D) 
-ประชุมครูกลุ่มสาระฯเพื่อเตรียมวางแผน
ในการด าเนินงานและประสานงานกับ
คณะครผูู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสภาพ
ความพร้อมและวางแผนก่อนด าเนนิ
โครงการ 

 มิ.ย. 65– ส.ค. 65  

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการ
สอนรายวชิาการงานอาชพี 

5,000 มิ.ย. 65– ส.ค. 65  

-การเตรียมความพรอ้มส าหรับแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับต่าง ๆ 

ตลอดปีการศกึษา  

ขัน้ตรวจสอบการด าเนินการ (C) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  ก.พ. - มี.ค. 66  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค. 66  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  เม.ย. 66  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้
ต่อไป 

 เม.ย. 66  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม  เม.ย. 66  
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ร้อยละ 75 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
2. ร้อยละ 80  ครผูู้สอนมีสื่อทันสมัยและนักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับการค้นควา้หาความรู้ 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม/ประเมินโครงการ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
3. ร้อยละ 100  ผู้เรียนมผีลการเรียนผา่นเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
4. ร้อยละ 5  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
 5. ร้อยละ 95  ผู้เรียนมสีามารถเข้าแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวลัระดับเขตพื้นท่ี 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) 
-ครูสรา้งสื่อท่ีสามารถสง่เสริมการเรียนรู้ของนักเรยีน 
-นักเรียนได้รับรางวลัระดับต่างๆจากการแข่งขัน 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- ประเมินโครงการ 
- ตรวจสอบ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑)  โรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ 
 ๒)  ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ๓)  ครูมีสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น มี
แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ 

๔) ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
  

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         ( นายกฤตพงศ์ แก้วมีศรี ) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ   

(นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ ) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | ๕๐ 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ช่ือโครงการ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ิลปะ 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
     ข้อท่ี 1.1,1.5  
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี  2.1, 2.2, 2.3,   
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1, 3.3, 3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 5,6 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี 5 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นายโครงการ อ่อนจนัทร ์

1. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู
และบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ในการพัฒนาผู้เรียนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างมี
ศักยภาพเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการ และสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู้ 
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามความพอเพียง ตามความสามารถของตนเอง และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสขุ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้มีความพรอ้มท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา โดยการส่งเสริมความสามารถพิเศษของผู้เรียนในทุกด้าน เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้
ท้ังในและนอกหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าพัฒนา ฝึกฝน จนเกิดความช านาญ 
2. วัตถุประสงค์ 

          2.1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะพัฒนาสูงขึ้น 
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          2.2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีสุนทรียภาพ และเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าด้านศิลปะและดนตรี 

          2.3. เพื่อให้นักเรียนได้สร้างผลงานของตนเองท่ีมีคุณภาพ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอก
หลักสูตร 

3. เปา้หมาย  

๓.๑ ด้านปริมาณ    

๑) ร้อยละ 80 ครผูู้สอนมีสื่อทันสมัยและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ วสัดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับ  
การค้นควา้หาความรู ้

๒) ร้อยละ 100  ผู้เรียนมผีลการเรียนผา่นเกณฑข์องสถานศึกษา 

๓) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีสุนทรียภาพ และเกิดความซาบซึ้งในคุณคา่ด้านศิลปะ 
และดนตร ี

๔) ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้สร้างผลงานของตนเองท่ีมีคุณภาพ และสามารถเข้ารว่มกิจกรรม
ท้ังในและนอกหลักสูตร 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

     ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมี
คุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่อง
ดนตรีและอุปกรณ์ศิลปะ 

นักเรียน 148 คน 4,000    นายโครงการ  

กิจกรรมที่ 2  
ค่าใช้สอย ในกิจกรรมการแสดง 
ค่าชุดเช่า-เครื่องแต่งกาย 

นักเรียน 148 คน 3,000    นายโครงการ  

รวม 7,000 (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   

2. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
          3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 17 พ.ค. 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  พฤษภาคม 2565  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
พฤษภาคม 2565  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

 ตลอดปีการศกึษา
2565 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  มีนาคม 25666  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มีนาคม 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  เมษายน 2566  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป  เมษายน 2566  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A)  เมษายน 2566  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1.นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีสุนทรียภาพ และเกิด
ความซาบซึ้งในคุณค่าด้านศิลปะ และดนตร ี
2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี1-6 
จ านวน 148 คน มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ศิลปะสูงขึ้น   

-ผลการเรียนรูว้ิชาศิลปะ 
-ผลงานนักเรียน 

แบบบันทึกผลการ
เรียน 
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 
2 ผลลัพธ์ (Outcome )  

1.นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ
สูงขึ้น 
2.นักเรียนเกิดความภาคภูมใิจในผลงานด้าน
ศิลปะ 
 

-สังเกตพฤติกรรม 
-การเข้ากรรมกิจกรรม 

-แบบบันทึกการ
สังเกต  
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมี
คุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  

 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                         ( นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 
 

      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ   
(นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ ) 

         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ  โครงการยกระดบัคณุภาพผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษา
และพลศกึษา 

แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.       ข้อท่ี ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานท่ี1 คุณภาพผู้เรียน  
ข้อท่ี 1.1, 1.2  

      มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
ข้อท่ี 2.1-2.6  

     มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อท่ี 3.1-3.5 

สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 1  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 2  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๖ 
ผู้รับผิดชอบ   นายวริัตน์ รวมกิ่ง 
1. หลักการและเหตุผล   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางใน การ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู  และ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง  และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่ง
เป็นก าลังของ ชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ใน
การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดชัย ชนะ-สงคราม
(วัดตึก)ได้จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ ได้น าเสนอผลงานตัวเองเข้า  ร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ มีพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนเห็นประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเต็ม ความสามารถ จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามหลักสูตรขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

  ๒.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาพัฒนาสูงขึ้น 
2.๒ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.3 เพื่อให้นักเรียนมีสุขอนามัยท่ีแข็งแรง ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

3. เป้าหมาย  
๓.๑ ด้านปริมาณ  

๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ทุกคน  
  ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

1) ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3-4 
  2) ร้อยละ 80 ครูผู้สอนมีสื่อทันสมัยและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมส าหรับ

การค้นคว้าหาความรู้ 
   3) ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
   4) ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีสุขอนามัยท่ีแข็งแรง ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1  
จัดหาสื่อและอุปกรณ์การ 
เรียนการสอนท่ีทันสมัย 

นักเรียน ๑๔๘ คน 5,000    นายวริัตน ์

กิจกรรมท่ี 2  
จัดกิจกรรมออกก าลงักาย 

นักเรียน ๑๔๘ คน     นายวริัตน ์

รวม 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พ.ค. ๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ก.ค. ๖๕  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
ส.ค. ๖๕  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๕,000 
พ.ค. ๖๕ – เม.ย. ๖๖  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มี.ค. ๖๖  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มี.ค. ๖๖  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เม.ย. ๖๖  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เม.ย. ๖๖  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - เม.ย. ๖๖  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสถานศกึษาอยูใ่น
ระดับ 3-4 

- ร้อยละ 80 ครูผูส้อนมสีื่อทันสมัย
และนักเรียนม ี

- แหล่งเรียนรู้ วสัดุ อุปกรณ์ เหมาะสม

- การสงัเกต 

- การทดสอบ 

- แบบบันทึกการสังเกต 

พฤติกรรม 

- แบบทดสอบ 
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

ส าหรับการค้นควา้หาความรู ้
- ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีผลการเรียน

ผ่านเกณฑ์ของสถานศกึษา 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดี 

มีสุขอนามัยท่ีแข็งแรง ปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานขัน้ต่ า 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
- การสัมภาษณ์ความพึงพอใจ 
 

- แบบบันทึกการสงัเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสุขศึกษาและพลศึกษาพัฒนาสูงขึน้ 

๒) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวชิาสขุศึกษาและพลศึกษาพัฒนาสงูขึ้น 

 
 

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                            ( นายวิรัตน์ รวมกิ่ง) 
 

      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ   
(นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ ) 

         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิก์ารทดสอบระดบัชาติ O-NET ป.6 NT.ป.3 และ RT.ป.1 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี 2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานท่ี1 คุณภาพผู้เรียน  
ข้อท่ี 1.1, 1.2  

      มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
ข้อท่ี 2.1-2.6  

     มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อท่ี 3.1-3.5 

สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อท่ี 1  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 2  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๖ 
ผู้รับผิดชอบ   นางกัณนิกาญ ปธาณราษฎร ์

1. หลักการและเหตุผล   

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู
และบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง 
เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

 ส าหรับประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน 
นักศึกษาในทุกระดับต้องเรียนภาษาไทย และมีการวัดประเมินผลระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)  จึงควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษาให้มีการพัฒนาเพื่อความสอดคล้องกับแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเป็นไปตามเปูาหมายมาตรฐานการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของชาติและของโรงเรียน จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน RT 
นักเรียนชั้นประถมปีท่ี 1 NT นักเรียนชั้นประถมปีท่ี 3 และ O-Net  นักเรียนชั้นประถมปีท่ี 6 .oปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตและระดับชาติ โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางในการรักษา
คุณภาพการศึกษานี้ไว ้จึงจดัให้มีโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท่ีมีการทดสอบในระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงยิ่งๆขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6 NT.ป.3 และ RT.ป.1 พัฒนาสูงขึ้น 

2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดและทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในการประเมิน 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มข้ึน 
3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ   
 ๑)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มผีลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติมีการพัฒนาสูงขึน้ 

  ๒)  ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดและทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนใน 
การประเมินคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อยูใ่นระดับท่ีดีขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มข้ึน 
 3.2 ด้านคุณภาพ    

๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6 NT.ป.3 และ RT.ป.1 พัฒนาสูงขึ้น 

๒) ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดและทักษะด้านต่าง ๆ ของนกัเรียนในการประเมินคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์อยูใ่นระดับท่ีดีขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพิม่ข้ึน 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  

ค่าตอบแทนวิทยากรและการ
วิเคราะห์ข้อสอบและสอน
เสริมเพ่ือการเตรียมสอบ O-
net ป.6   

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

9,000    
นางกัณนิกาญ  

 

กิจกรรมที่ 2  
วิเคราะห์ข้อสอบและสอน
เสริมเพ่ือการเตรียมสอบ NT 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

 

3,000 
 

   
นางกัณนิกาญ  
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โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

ป.3  
กิจกรรมที่ 3  
วิเคราะห์ข้อสอบและสอน
เสริมเพ่ือการเตรียมสอบ RT 
ป.1 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
 

3,000    
นางกัณนิกาญ  
 

กิจกรรมที่ 4 
วิเคราะห์ข้อสอบและสอน
เสริมเพ่ือการเตรียมสอบ
ปลายปีการศึกษาข้อสอบ
มาตรฐานกลาง (ป.2,4,5) 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 

2,4,5 
 

5,000    
นางกัณนิกาญ  
 

รวม 20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

          1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   
2. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

          3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- 17 พ.ค. 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - กรกฎาคม 2565  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
กรกฎาคม 2565  

-ด าเนินการปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

20,000 
ก.ค. 2565-  
มี.ค. 2566 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มีนาคม 2566  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มีนาคม 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - มีนาคม 2566  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - มีนาคม 2566  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - มีนาคม 2566  

 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs) 

  1.  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพได้อยา่งเต็มความสามารถ 

  2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และ
ทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในการประเมิน
คิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์อยูใ่นระดับท่ีดีขึ้น
ไป 

  3.  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง เพื่อ
สามารถน าไปพัฒนาและประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวัน 

  4. นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถแก้ปัญหาได้ 

 

-  สังเกต แบบทดสอบ 

 

-  ทดสอบการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์

 

 

-  สังเกตและวิเคราะหจ์าก
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

 

-  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 

-  แบบทดสอบ 

 

 

 

-  แบบทดสอบ 

2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

  1. นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถเรียนรู้ได้
เต็มตามศักยภาพได้อยา่งเต็มความสามารถ 
และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวลั
ระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 

  2. นักเรียนเป็นผู้มีทักษะกระบวนการคิด
และทักษะด้านต่าง ๆ ในการประเมินคิด

 

-  ทดสอบการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์

 

-  สังเกต ทดสอบ 

 

 

-  แบบทดสอบ 

 

 

-  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

วิเคราะห์ สังเคราะห์อยูใ่นระดับท่ีดีและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุก
กลุ่มสาระ 

  3. นักเรียนเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงซึ่ง
สามารถน าไปพัฒนาและประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวันได้ 

  4 .นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการสรา้ง
องคค์วามรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถ
แก้ปัญหาได้  

-  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

-  ผลงานและรางวลั 

 

- ข้อสอบ O-net ,NT,RT 

ข้อสอบมาตรฐานกลาง 

-  สังเกต ทดสอบ 

-  แบบทดสอบ 

 

-  เกียรติบัตรและเหรียญ
รางวัล 

-  ผลการสอบ O-net 

 

-  แบบทดสอบ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสตูรสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ ได้รับการประเมินผลสมรรถนะส าคญัและผลสมัฤทธิ์นกลุม่สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูทุกคน
สามารถแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใชก้ระบวนการวิจยัในชัน้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีแบบการ
ทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตลอดจนชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาโรงเรียนและร่วม
สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         (นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์) 

 
       

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ   
(นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ ) 

         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

ช่ือโครงการ  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและเปิดโลกวิชาการสู่สาธารณชน 
แผนงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 6  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี ๒  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางกัณนิกาญ ปธาณราษฎร ์
1. หลักการและเหตุผล   
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู
และบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ  

 โรงเรียนจัดให้มีโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการและเปิดโลกวิชาการสู่สาธารณชน โดยได้เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีในไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.1 เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถในการเข้าแข่งขนัทักษะวิชาการกับหนว่ยงานภายนอก 

 2.๒ เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดและทักษะด้านต่างๆสู่สาธารณชน 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ     
 1) นักเรียนชัน้ อนุบาล 1 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปท่ีี 6  
 2) ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 3.2 ด้านคุณภาพ    
 1) ร้อยละ 10 นักเรียนนักเรียนท่ีเข้าแข่งขันได้รบัรางวลัระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2) ร้อยละ 80 นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์และทักษะชีวิตด้านต่างๆ 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
งานศิลปะหัตถกรรมทางวิชาการ  

ตามรายการประกวด 
5,000 

- - - 
นางกัณนิกาญ

และคณะ 

กิจกรรมที่ 2  
การแข่งขันวิชาการภายใน/ภายนอก
โรงเรียน  

ตามรายการ 
ประกวด 

2,000 
- - - 

นางกัณนิกาญ
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3  
เปิดโลกวิชาการสู่สาธารณชน 

ครู บุคลากร นักเรียน
ทุกคน 

3,000 
- - - 

นางกัณนิกาญ
และคณะ 

รวม ๑๐,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พ.ค. ๖๕  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ก.ค. ๖๕  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
ส.ค. ๖๕  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๑๐,000 
พ.ค. ๖๕ – เม.ย. ๖๖  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มี.ค. ๖๖  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มี.ค. ๖๖  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เม.ย. ๖๖  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เม.ย. ๖๖  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - เม.ย. ๖๖  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs) 
1.  นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้เต็มตาม
ศักยภาพได้อยา่งเต็มความสามารถ 
2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และ
ทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนในการ
ประเมินคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อยู่ใน
ระดับท่ีดีขึ้นไป 
3.  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง เพื่อ
สามารถน าไปพัฒนาและประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวัน 
4. นักเรียนได้สร้างองคค์วามรู้ได้ด้วย

 
-  สังเกต แบบทดสอบ 
-  ทดสอบการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์
-  สังเกตและวิเคราะหจ์าก
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

 
-  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 
-  แบบทดสอบ 
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

ตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 
2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. นักเรียนเป็นผู้มคีวามสามารถเรียนรูไ้ด้
เต็มตามศักยภาพได้อยา่งเต็ม
ความสามารถ และเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันได้รับรางวลัระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับประเทศ 
2. นักเรียนเป็นผู้มีทักษะกระบวนการคิด
และทักษะด้านต่างๆในการประเมินคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์อยูใ่นระดับท่ีดีและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์
ทุกกลุ่มสาระ 
3. นักเรียนเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงซึง่
สามารถน าไปพัฒนาและประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวันได้ 
4 .นักเรียนเป็นผู้มคีวามสามารถในการ
สร้างองคค์วามรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถ
แก้ปัญหาได้  

 
-  ทดสอบการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์
-  สังเกต ทดสอบ 
-  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-  ผลงานและรางวลั 
- ข้อสอบ O-net ,NT,RT 
ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
-  สังเกต ทดสอบ 

 
-  แบบทดสอบ 
-  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
-  แบบทดสอบ 
-  เกียรติบัตรและ
เหรียญรางวัล 
-  ผลการสอบ O-net 
-  แบบทดสอบ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑) ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ 
 ๒) มีสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น 
         ๓) เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 ๔) ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการจัดการศึกษา  เข้ามามีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 
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      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการนิเทศและวิจัยเพื่อพฒันาโรงเรยีนสู่มาตรฐาน 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 6  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.2,2.4  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 3  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 1  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางกัณนิกาญ ปธาณราษฎร ์

1. หลักการและเหตุผล   

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมวงเล็บ (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้ท่ี 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอน
ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะ
ส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัย โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและ
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้และใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
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เรียนรู้ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถท าวิจัยได้  ดังนั้นการวิจัยในชั้น
เรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ในการท าวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ท้ังนี้การพัฒนาการ
เรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ท่ีจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาการ
เรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหากา ร
เรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูทุกคนได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา แก้ปัญหา การเรียนและส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อนให้ครูสามารถประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนองและเพื่อนครูในโรงเรียนในรูปแบบ 

กัลยาณมิตร 
2.3 เพื่อช่วยเหลือครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและน าผลการวิจัยไปใช้

แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ   
๑) ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศและจัดกจิกรรมการเรียนรู้

ในกลุ่มสาระท่ีตนองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากกหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
๓) ชั้นเรียนทุกระดับได้รับการตรวจเย่ียมจากผู้บรหิารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายอยา่ง

น้อยภาคเรียนละ 2 ครัง้ 
๔) ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวจิยัทางการศกึษาและน าผลการวจิัยไปใช้

แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยปกีารศึกษาละ 1 เรื่อง 
 3.2 ด้านคุณภาพ    

๑) ครูผู้สอนทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการนิเทศ และสามารถจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒) ชั้นเรียนทุกระดับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓) นักเรียนทุกคนมคีวามสามารถทางการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผา่นเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๔) ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวจิยัทางการศกึษาและน าผลการวจิัย 
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   ไปใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รบัผิดชอบ 
เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 
การนิเทศภายใน 

ครู 15 คน 2,500    
นางกัณนิกาญ  
 

กิจกรรมที่ 2 
PLCและวิจัยในชั้นเรียน 

ครู 15 คน 2,500    
นางกัณนิกาญ  
 

รวม 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
          1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   

2. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
          3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- 1 มิ.ย. 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - 4 ก.ค.2565  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
9 ก.ค.2565  

-ด าเนินการปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

2,500 
ก.ค.2565-  

มีนาคม 2566 
 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม 2,500 มีนาคม 2566  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มีนาคม 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - มีนาคม 2566  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - มีนาคม 2566  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - มีนาคม 2566  

 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูส้ามารถ
จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นรูปแบบท่ีหลากหลาย 
สามารถวัดและ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ชั้นเรียนทุกชั้นเรียนมคีวามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

3.นักเรียนทุกคนมีความสามารถทางการ
เรียนรู้และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผา่น
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

4. ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
วิจัยทางการศึกษาและน าผลการวิจัย ไปใช้
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

- บันทึกการนิเทศ 

- บันทึกการประชุม 

- งานวจิัยในชั้นเรียน 

 

- แบบบันทึกการนิเทศ 

- แบบบันทึกการประชุม 

- รายงานการวจิัยในชั้น
เรียน 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
1. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูส้ามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรูปแบบท่ีหลากหลาย 
สามารถวัดและ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ชั้นเรียนทุกชั้นเรียนมคีวามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
3.นักเรียนทุกคนมีความสามารถทางการ

 

- บันทึกการนิเทศ 

- บันทึกการประชุม 

- งานวจิัยในชั้นเรียน 

 

 

- แบบบันทึกการนิเทศ 

- แบบบันทึกการประชุม 

- รายงานการวจิัยในชั้น
เรียน 
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

เรียนรู้และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผา่น
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดทุก กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
4. ครูผูส้อนต่อยอดงานวจิัยทางการศึกษา
และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ต่อไป 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูที่มีทักษะในการจัดกจิกรรมการเรียนรูใ้นรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ และสรา้งบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการสง่เสริมและพัฒนาการเรียรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับเรียน สะท้อนผลสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าเร็จตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นสมาชิกของ
ชุมชนของโรงเรียน  

  

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         (นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์) 

 
       

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ   
(นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ ) 

         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ  โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรกัการอ่าน 

แผนงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 6  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.1 ,1.2 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
     ข้อท่ี 2.2 , 2.3 
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.4 , 3.5 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 3  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 1  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางอุไร รวมกิ่ง 
1. หลักการและเหตุผล   

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนกัเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวก
จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้   

ดังนั้นโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้าง
นิสัยรักการอ่าน  เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิต
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีอ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและ
เกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากขึ้น 
2) เพื่อให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
3) เพื่อกระตุ้นและชี้น านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
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4) เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้  

3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ     
  ๑) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 3.2 ด้านคุณภาพ    

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอา่น สามารถแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆได้อย่าง
หลากหลาย 

        2) ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจ าวนัได้ 
3) ร้อยละ 90 ของนักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
4) ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของ

ห้องสมุด และมีวิธีท่ีหลากหลาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
สร้างนิสัยรักการอ่าน 

5,000 - - - - - 

รวม 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พ.ค. ๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ก.ค. ๖๕  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
ส.ค. ๖๕  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๕,000 
พ.ค. ๖๕ – เม.ย. ๖๖  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มี.ค. ๖๖  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มี.ค. ๖๖  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เม.ย. ๖๖  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เม.ย. ๖๖  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - เม.ย. ๖๖  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs) 
1) ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีนิสัยรักการ
อ่าน สามารถแสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
ต่างๆได้อยา่งหลากหลาย 
๒) ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 
3) ร้อยละ 90 ของนักเรียน เข้าใช้
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

-สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
- ประเมินชิ้นงาน 
-การส ารวจความพึงพอใจ 
 -แฟูมสะสมผลงานของนักเรียน 
- การบันทึกการอ่าน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- ชิ้นงาน 
- แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
- บันทึกการอ่าน 
- แฟูมสะสมผลงาน 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

สถานศึกษา 
2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

๑) นักเรียนมีนิสัยรักการอา่นสามารถ
แสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆได้อย่าง
หลากหลาย 
2) นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมา
พัฒนาตนเองและใชช้ีวิตประจ าวันได้ 
3) นักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหลง่
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

-สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
- ประเมินชิ้นงาน 
-การส ารวจความพึงพอใจ 
 -แฟูมสะสมผลงานของนักเรียน 
- การบันทึกการอ่าน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- ชิ้นงาน 
- แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
- บันทึกการอ่าน 
- แฟูมสะสมผลงาน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

๒) นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 

  

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                               (นางอุไร รวมกิ่ง) 

 
       

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ   
(นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ ) 

         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

ช่ือโครงการ โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 

แผนงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี ๗  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑ 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี ๒  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอจัฉรา วงศช์ัยอุดมโชค 
1. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบาย
ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเปนแนวทางด าเนินงานเพื่อเตรียมการส าหรับการรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้นมาตาม
กรอบของกระทรวง  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  และมีเปูาหมายให้โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการวางแผน  
ด าเนินงาน  ประเมินผล  และปรับปรุงแก้ไข  ให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ  มี
มาตรฐาน  และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการท างานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ ชุมชน/ท้องถิ่น และสาธารณะชน มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา 
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3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ 
   1) นักเรียนชัน้ อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)  
   2) ครู บุคลากร ชุมชน/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา รวม จ านวน 200 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ    

๑) ร้อยละ 90 สถานศกึษาด าเนินการจัดท าระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒) ร้อยละ 90 ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง มี
ความมัน่ใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศกึษา              

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
จัดอบรมบุคลากรเตรียมรับการ
ประเมินภายในและภายนอก 

ครูและบุคลากร ๑๕ คน ๒,๐๐๐ - - - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2  
ร่วมกันจัดท าประเมินตนเอง(SAR) 

ครูและบุคลากร ๑๕ คน ๑,๐๐๐ - - - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

รวม ๓,000 (สามพนับาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พ.ค. ๖๕  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ก.ค. ๖๕  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกีย่วข้อง 

- 
ส.ค. ๖๕  

การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- จัดอบรมบุคลากรเตรียมรับการ

ประเมินภายในและภายนอกฃ 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 

๓,000 

 

ต.ค. ๖๕ 

เม.ย. ๖๖ 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มี.ค. ๖๖  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - เม.ย. ๖๖  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เม.ย. ๖๖  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เม.ย. ๖๖  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - เม.ย. ๖๖  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
-ครูมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายใน
อย่างมคีุณภาพ 
-มีรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/
ประเมินโครงการ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

- แบบสอบถาม 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) - สอบถาม สัมภาษณ์   
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินโครงการ 
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

- ผ่านการตรวจประเมนิผลการประกนั
คุณภาพ 
- ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมี
ความมัน่ใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสงู 

ประเมินโครงการ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑)  สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินอยา่งมีคุณภาพ และผา่นการตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพ 
           2) ครูและบุคลากรได้รับการพฒันาในด้านการประกันคณุภาพการศกึษา และมีส่วนร่วมในการจัดท า SAR 

๓) นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานฃ 
๔) ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         (นางสาวอจัฉรา วงศช์ัยอุดมโชค) 

 
       

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ   
(นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ ) 

         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการงานทะเบียนวดัผลประเมนิผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 

สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี 2  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 

     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1 , 1.2 
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1 - 2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1 – 3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1  

สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี 2  

ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางพงพัฒศ์ ฌาศสิ 

1. หลักการและเหตุผล   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด  อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษาโครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล ก าหนด ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาท าการ
ประเมินผลการเรียน รายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุการเรียนหรือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุก
รายวิชา 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อรายผลให้ผู้เรียนทราบผลการเรียน 
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2.2 เพื่อให้ครผูู้สอนน าผลการประเมนิไปพัฒนารปูแบบการสอน 
3. เปา้หมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ    
  ๑) นักเรียนชัน้ประถมศึกษาจ านวน 148 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ    
   นักเรียนได้รับการประเมินความรู้ ทักษะ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน
จัดการ

เรียนการ
สอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสง
ค์ 

เงินรายได้
สถานศึก

ษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 

งานเอกสารทะเบียนวัดผล 
นักเรียน 148 คน 5,๐๐๐     

นายพงพัฒศ์   

 

รวม 5,๐๐๐ (ห้าพันบาทถ้วนบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

          1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   
2. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

          3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

5,๐๐๐ เม.ย.65  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  เม.ย.65  

ขั้นด าเนินการ (D) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 เม.ย.65  

-จัดเตรียมเอกสารงานวัดผล 5,000 เม.ย.65 – มี.ค. 65  
ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  เม.ย.65  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เม.ย.65 – มี.ค. 65  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  เม.ย.66  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครั้งต่อไป  เม.ย.66  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A)  มี.ค. 65  

 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
-    การให้บริการงานวัดผลฯ 

- สอบกลางภาค/ปลายป ี แบบทดสอบ 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- ผู้ขอรับบริการได้งานทันตาม ก าหนดของ

สถานศึกษา 

สอบถาม แบบประเมิน 
แบบบันทึกสถิติ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษามีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน 

๒) ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนของตนเอง 
 ๓) ครูผูส้อนน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการสอน 
 ๔)   ชุมชนไว้วางใจในการวัดประเมนิผลของสถานศึกษา 
  

       

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         (นายพงพัฒศ์ ฌาศสิ) 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | ๘๔ 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

       
ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ   

(นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ ) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 (วันเกียรตยิศ) 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อท่ี 1.2 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 6  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 5  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       1 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2566 
ผู้รับผิดชอบ   นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร ์

1. หลักการและเหตุผล   

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
แนวทางในการจัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทาง
การศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ ครูและบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
คนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุกปีการศึกษาโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
ได้มีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็นระดับชั้นสูงสุดท่ีโรงเรียนได้เปิดการ
จัดการเรียนการสอน ท้ังนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน จะต้องเข้าศึกษา
ต่อให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิต การท างานร่วมกับผู้อื่นพร้อมท้ังมีการเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ดังนั้น เพื่อให้แนวทางแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) โรงเรียนได้เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 (วันเกียรติยศ) ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนีย้ังเปน็
การเตรียมความพร้อมนักเรียนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษาและมีแนวทางในการด าเนินชีวิต
เพื่อการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนท่ีจะจบ

การศึกษาและด าเนินชีวิตในระดับมัธยมศึกษา 
2.2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

  2.3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณคา่ของตนเอง และมคีวามรักความผูกพนักับสถานศกึษา 
3. เปา้หมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ   

๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80 มีความพร้อมทางด้านจิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษา
และด าเนนิชวีิตในระดับมัธยมศึกษา 

๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 90มีความภาคภูมใิจในความส าเรจ็ 
๓) นักเรียนร้อยละ 8 0ตระหนักเห็นคุณคา่ของตนเองและมคีวามรักความผูกพนักับสถานศึกษา 

3.2 ด้านคุณภาพ    
๑) นักเรียนมีความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนท่ีจะจบ

การศึกษาและด าเนินชีวิตในระดับมัธยมศึกษา 
๒) นักเรียนเกิดความภาคภูมใิจในความส าเรจ็ 
๓) นักเรียนมีความตระหนักเห็นคุณคา่ของตนเองและมีความรักความผูกพันกับสถานศึกษา 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 (วัน
เกียรติยศ) 

นักเรียน 20 คน 

บุคลากร 17 คน 
25,000    นางกัณนิกาญ  

รวม 25,000 (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

   1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   
2. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

          3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- 17 พฤษภาคม 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - มีนาคม 2566  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
มีนาคม 2566  

-ด าเนินการปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

25,000 
มีนาคม 2566  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มีนาคม 2566  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มีนาคม 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - มีนาคม 2566  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - มีนาคม 2566  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - มีนาคม 2566  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

    1. นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 มีความ
พร้อมทางด้านจิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษาและ
ด าเนินชีวิตในระดับมัธยมศกึษา 

    2. นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 มีความ
ภาคภูมใิจในความส าเรจ็ 

 

- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
      1. นักเรียนมีความพร้อมและสามรถเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้อยา่งมี
ความสุข 
      ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 
- ส ารวจและสอบถามนักเรียนท่ี
จบการศึกษาปีท่ี ๖  
 

 
- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
ตระหนักเห็นคุณคา่ของตนเองและมีความรัก
ความผูกพนักับสถานศึกษา 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เกิดความภาคภูมิใจต่อความส าเรจ็ของตนเอง มคีวามพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษา ครูและนักเรียนมีความผูกพนัอันดีงามซึ่งการและกัน สะท้อนผลสูผ่ลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนส าเร็จตามเปูาหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการพฒันาเยาวชน ซึง่เป็นสมาชกิของชุมชนของโรงเรียน  

  

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 
 

      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ  โครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน์้อย 
แผนงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 6  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก  
      ข้อท่ี 1.1 - 1.4 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ข้อท่ี 2.1 - 2.6 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ข้อท่ี 3.1 - 3.4 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1 
สนับสนุนนโยบายโรงเรียน  ข้อท่ี 2 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอจัฉรา วงศช์ัยอุดมโชค 
1. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไป
พิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนประเทศเยอรมนี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จึงน ากิจกรรมนี้มาทดลองจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาลเนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง 
โดยอาศัยข้อมูลขั้นตอนและวิธีการท่ีเป็นระเบียบแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้เด็กได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
2. วัตถุประสงค์ 

๒.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์โดยตรง ผ่านกจิกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
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2.๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๒.3 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และกล้าแสดงออกในการน าเสนอผลงาน 

3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ   
  ๑) นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ จ านวน ๔๒ คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  ๑) ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยมีกระบวนการทดลอง สังเกต ซักถาม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  
  ๒) ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยมีทักษะการคิด การคาดคะเนตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ น าไปสู่กระบวนการวัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle)  
  ๓) ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ กล้าแสดงออกในการน าเสนอ
ผลงาน  
 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

นักเรียน ๔๒ คน 

ครู บุคลากร ๕ คน 
๕,๐๐๐ - - - 

น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

กิจกรรมที่ ๒ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

นักเรียน ๔๒ คน 

ครู บุคลากร ๕ คน 
๒,๐๐๐ - - - 

น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

รวม ๗,000 (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - กรกฎาคม ๒๕๖๕  

ขั้นด าเนินการ (D) 
กิจกรรมท่ี ๑ นักวิทยาศาสตรน์้อย 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๕,๐๐๐ ตลอดปีการศกึษา 

 

 

กิจกรรมท่ี ๒ สัปดาห์วิทยาศาสตร์(ปฐมวัย) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๒,๐๐๐ 

ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๕  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มี.ค. ๖๖  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มี.ค. ๖๖  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เม.ย. ๖๖  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เม.ย. ๖๖  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - เม.ย. ๖๖  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs )   
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

- ผู้เรียนได้รับทักษะ กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้ แบบประเมิน 

แบบสังเกต 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- นักเรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร ์

 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

 
แบบประเมิน 

แบบสังเกต 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) โรงเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้รับการ
รับรอง และได้รับตราพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

๒) ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

๓) นักเรียนได้ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                                                                       (นางสาวอัจฉรา วงศช์ัยอุดมโชค) 
 

      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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โครงการ พัฒนาศกัยภาพนกัเรียนและหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวยั 

แผนงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี  2,3,4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
          ข้อท่ี 1.1-1.4   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.4  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๒ 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี ๒,๓ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอจัฉรา วงศช์ัยอุดมโชค 
1. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยตามหลกัสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย    อารมณ์ -  จิตใจ  สังคม    และ
สติปัญญา  อย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อมทุกด้าน  ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีจัดให้เป็นประสบการณ์ ตรงท่ีหลากหลาย 
ท่ีเหมาะสมกับวัยตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  และบริบทของสังคม  ท่ีเด็กอาศัยอยู่  ท้ังนี้เพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้และมีความสุข ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล บริบทของสังคมวัฒนธรรม เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย ได้ท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุข โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบ้าน   โรงเรียน และชุมชนเพื่อพัฒนาให้
เด็กได้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดี และมีคุณค่าต่อสังคมตลอดไป งานระดับปฐมวัยจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยในทุกๆด้านเหมาะสมตามวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
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 2.๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   

3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ     
  1) นักเรียนชัน้อนุบาล 1-3 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) จ านวน ๔๒ คน 
  2) ครูและบคุลากร จ านวน ๔ คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ    
 1) ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกๆดา้นเหมาะสมตามวัยสอดคล้องกับหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 2) ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงด้วยการลงมือปฏิบัติ 
 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
ส่งเสริมความสามารถ และทักษะ
ทางวิชาการระดับปฐมวัย 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
การแข่งขันภายนอก) 

 
นักเรียน อนุบาล 1-3 

3,000 - - - น.ส.อัจฉรา
และคณะครู
บุคลากร
ปฐมวัย 

กิจกรรมที่ 2  
เปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก และ
แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน) 

 
นักเรียน อนุบาล 1-3 

จ านวน ๔๒ คน  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
น.ส.อัจฉรา 
นายวิรัตน์ 

กิจกรรมที่ 3  
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
และการจัดการเรียนการสอน 

 
ครูและบุคลากรระดับ

ปฐมวัย 

 
- 

 
- 

 
500 

 
- 

น.ส.อัจฉรา
และคณะครู
บุคลากร
ปฐมวัย 

รวม ๓,๕00 (สามพนัห้ารอ้ยบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
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4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

 6. วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  

 7. แหล่งเรียนรูน้อกห้องเรียนอื่นๆ 

 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พ.ค. ๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ก.ค. ๖๕  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
ส.ค. ๖๕  

-การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1) ส่งเสริมความสามารถ และทักษะทาง
วิชาการระดับปฐมวัย(งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน และการแข่งขันภายนอก) 
2) เปิดการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง (ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก และแหลง่เรียนรูใ้กล้
โรงเรียน) 
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 
๓,000 

 
 
 

 
 

๕๐๐ 

 
ต.ค. – พ.ย. ๖๕ 

 
 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
 
 

ตลอดปีการศกึษา 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มี.ค. ๖๖  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มี.ค. ๖๖  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เม.ย. ๖๖  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เม.ย. ๖๖  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - เม.ย. ๖๖  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
-เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสม
ตามวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1) สังเกต 
2) สัมภาษณ์ 
3) การทดสอบสมรรถภาพ 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 

- แบบประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

- เครื่องมือทดสอบ
สมรรถภาพ 

- แบบสอบถาม 
2 ผลลัพธ์ (Outcome )  

เด็กปฐมวัยได้ท ากิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ มีสุขภาวะท่ีดี มีระเบียบ
วินัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสงัคม มีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ได้มีส่วนร่วมในการลงมือ
ท ากิจกรรม สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ได้ มีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์ 
กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามวัย มี
มารยาทงามตามวิถีไทย โรงเรียน บ้าน 
และชุมชนประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 

- แบบประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

- เครื่องมือทดสอบ
สมรรถภาพ 

- แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑) โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    

 ๒) ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ในด้านการดูแลนักเรียน  

 ๓) เกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างครูและบุคลากรในการพัฒนานักเรียน                                                                   
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 ๔) เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามวัย มีพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีใน

การเรียนรู้ 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       (นางสาวอัจฉรา วงศช์ัยอุดมโชค) 
 

      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการบณัฑิตน้อย 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี ๓  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1- ๑.๔ 
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี ๒.๑ -๒.๖  
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี ๓.๑-๓.๕   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี ๑  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี ๒  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 25๖๔ – 31 มีนาคม  2๕๖๕ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25๖๕ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 25๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค 

1. หลักการและเหตุผล   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

           การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 
พุทธศักราช  2546 ซึ่งการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กอายุระหว่าง  3-5 ปี  ในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูบน
พื้นฐานท่ีตอบสนองความต้องการของเด็ก    ซึ่งเด็กต้องการความรัก   ความอบอุ่น  ความเข้าใจ   และความ
จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา ทางด้านร่างกาย    อารมณ์ -  จิตใจ  สังคม    และสติปัญญา  อย่างสมดุล
ต่อเนื่องไปพร้อมทุกด้าน และต้องเป็นพลเมืองท่ีดีในสังคมไทย  ท่ีจัดให้เป็นประสบการณ์ ให้ตรงและหลากหาย ท่ี
เหมาะสมกับวัยตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  และบริบทของสังคม  ท่ีเด็กอาศัยอยู่  ท้ังนี้เพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้และมีความสุข การปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบ้าน   โรงเรียน
และชุมชนเพื่อพัฒนาให้เด็กได้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดี และมีคุณค่า ต่อสังคมตลอดไปดังนั้นเห็นความส าคัญเกี่ยวกับ
เด็กปฐมวัยเมื่อให้เขาได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงของการเรียนปฐมวัยจึงได้ระดับปฐมวัยจึงได้จัดให้มีโครงการ
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บัณฑิตนี้ขึ้นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่เด็กปฐมวัยท่ีจบชั้นอนบุาลปีท่ี2ท าให้เด็กได้ก าลังใจในการเรียนในช่วงชั้นระดับ
ประถมศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
                 ๒.๑.เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ภูมิใจในการเรียนจบชั้นอนุบาล 
                 ๒.๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมแสดงความยนิดีกับบัณฑิตน้อย  
                 ๒.๓ เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้เห็นความส าคัญของอนุบาล 
3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ    

๑) เด็กปฐมวัยทุกคนได้ร่วมแสดงความยนิดีกับเพื่อนๆท่ีได้เรียนจบอนุบาล จ านวน 1๗ คน 
๒) ครู บุคลากร จ านวน ๕ คน ชุมชน ผู้ปกครอง 1๗ คน 

 3.2 ด้านคุณภาพ    

๑) ร้อยละ90 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ภูมิใจในการเรียนจบชั้นอนุบาล 
๒) ร้อยละ90 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย  
๓) ร้อยละ90 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้เห็นความส าคัญของอนุบาล 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม 
นักเรียน 148 คน 7,000   ๓,000  

น.ส จุฑารัตน์  

 

รวม ๑0,000 (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 17 พ.ค. 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม    

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

10,000 10 มีนาคม 256๕  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  10 มีนาคม 256๕  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน    
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  10 มีนาคม 256๕  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป    
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A)    

 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 

-ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรที่จบหลักสูตรปฐมวัย
ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรทุกคน 
 

-ส ารวจข้อมูลประเมินตามสภาพจริง 

-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและหลงั
การเข้าร่วมกจิกรรม 

 

-แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

- แบบประเมิน 

 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
-นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 

(คนดี เก่ง และมคีวามสุข) 

-ประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
หลังเสรจ็สิ้นกจิกรรม 

-แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

- แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้เรียนเป็นคนดี คนเกง่ และมีด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข 
๒) ผู้เรียนจบหลักสูตรปฐมวัยทุกคน  
๓) ผู้เรียนจิตใจ เอื้ออาทรผู้อืน่ และมคีวามกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๔) ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
๕) ผู้เรียนมีความตระหนักและรูคุ้ณคา่ ร่วมอนุรกัษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       (นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค) 
 

      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการพฒันาชีวิตเด็กปฐมวัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี ๑ , ๖ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1- ๑.๔ 
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี ๒.๑ -๒.๖  
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี ๓.๑-๓.๕   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ ๒  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี ๒  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 25๖๔ – 31 มีนาคม  2๕๖๕ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25๖๕ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 25๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค 

1. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับบุคลากร ผู้เรียน ถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่งโรงเรียนมีความตระหนัก
ท่ีจะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ การน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับ 
ครู บุคลากร และผู้เรียนท่ียั่งยืน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีจะท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. 
โรงเรียนคุณธรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพระดับสากลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลท่ี 10 ได้แก่การมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง -มีคุณธรรม รู้จัก
แยกแยะสิ่งท่ีผิด ชั่ว-ดี ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว มีจิตอาสาและการพลเมืองดีของชาติ   การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาให้ครูและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการใช้
ชีวิตท่ีรู้จักพอ มีสติในการเลือกรับข้อมูลต่างๆ ท่ีเข้ามาอย่า งมีขั้นตอน รู้จักพิจารณารับ จัดการ แก้ไข ประเมิน  
เพื่อสามารถเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับสภาพและผลจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่ีจะต้องประสบได้อย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง  เปูาหมายส าคัญ คือ การให้นักเรียนรู้จักพอเพียง โดยปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้นักเรียน
มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  โดยสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรสาระการเรียนรู้ ต่างๆ เพื่อสอนและจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสมดุล เห็น
คุณค่าของทรัพยากร รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  

2. วัตถุประสงค์ 

          ๒.๑ นักเรียนสามารถด ารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงได้ 
3. เปา้หมาย  
     ๓.๑ ด้านปริมาณ    

๑) นักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี๑-ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 
๑๔๗ คน 

๒) ครู บุคลากร ชุมชน จ านวน ๑๕ คน 
   ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๑) ร้อยละ90 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
๒) ร้อยละ90 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ใช้ชวีิตอย่างพอเพียงมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
๓) ร้อยละ90 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ 
๔) ร้อยละ90 ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวที 
๕) ร้อยละ90 ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม นักเรียน 148 คน ๑,000   ๑,000  น.ส จุฑารัตน์  

รวม ๒,000 (สองพ้นบาทถ้วน) 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบติัการประจ าป ี

 17 พ.ค. 256๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม    

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๒,000 
1 มีนาคม 256๕  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  1 มีนาคม 256๕  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน    
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  1 มีนาคม 256๕  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป    
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A)    

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 

ผู้เรียนได้รับคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคผ์่านเกณฑ์ตาม

ส ารวจข้อมลูประเมินตามสภาพจรงิ 

-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและหลงั
การเข้าร่วมกจิกรรม 

-ประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมิน 

หลักสูตรทุกคน 

 

หลังเสรจ็สิ้นกจิกรรม 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนเป็น นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุข(คนดี เก่ง และมีความสุข) 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

- แบบบันทึก
พฤติกรรมเป็นราย
กลุ่ม/รายบุคคล 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้เรียนเป็นคนดี คนเกง่ และมีด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข 
๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผา่นเกณฑ์ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
๓) ผู้เรียนจิตใจ เอื้ออาทรผู้อืน่ และมคีวามกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๔) ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
๕) ผู้เรียนมีความตระหนักและรูคุ้ณคา่ ร่วมอนุรกัษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       (นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค) 
 

      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ  โครงการโรงเรียนสุจรติ (หลกัสตูรต้านทุจรติ) 
แผนงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี ๑  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๒,๗ 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี ๓ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นายพงพัฒศ์ ฌาศิส และ นายกฤตพงศ์ แก้วมศีรี 
1. หลักการและเหตุผล   

โครงการโรงเรียนสุจริตเรียกชื่อเต็ม โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการให้หน่วยงานในสังกัดรวมเปนสวนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองก   ันและปราบปรามการทุจริตโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)บูรณาการความรวมมือกับส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนอนาคตของชาติใหมี
คุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตยสุจริต 4) 
อยูอยางพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ โดยผ่านหลักสูตรต้านทุจริตต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 

2. วัตถุประสงค์ 

 ๒.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 5 ด้านได้แก ่ 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตยสุจริต  
4) อยอูยางพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ    

 2.๒ เพื่อให้ผู้เรียนแยกแยะระหวา่งประโยชนส์่วนตน และประโยชนส์่วนรวม รู้ถูกผิด และน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวันได้ 

 ๒.3 เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สจุริตให้กับครู บุคลากร และนักเรียน 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

3. เปา้หมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ     
   ๑) นักเรียนทุกระดับชั้นจ านวน ๑๔๗ คน  
   ๒) ครู บุคลากร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม จ านวน ๑๕ คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ   
             1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีระดับคุณภาพด้านทักษะโรงเรียนสจุริตในระดับ ดี ขึ้นไป  

   ๒) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถแยกแยะระหวา่งประโยชน์ส่วนรวม  และประโยชน์สว่นตนได้   
โดยประเมินจากหลักสูตรต้านทุจริต  
 4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1    
การประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในสถานศึกษาฯ ITA 
Online 

 

ครแูละบุคลากร ๑๓ 
คน 

1,000 - - - นายพงพัฒศ์
และคณะคร ู

กิจกรรมที่ 2   
การน าหลักสูตรตา้นทุจริต
ศึกษาไปใช ้

 

นักเรียน ๑๔๗ คน 

1,000 - - - ครู
ผู้รับผดิชอบ
รายวิชาต้าน

ทุจริต 

กิจกรรมที่ 3  
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
สุจริต 

 

ทุกคนในโรงเรยีน 

3,000    นายพงพฒัศ ์
นายกฤตพงศ ์

รวม 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
๖. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร(สพป.กทม.) 

           ๗. ส านักงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)เพิ่ม 4 ฝุาย 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พ.ค. ๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ก.ค. ๖๕  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
ส.ค. ๖๕  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๕,000 
พ.ค. ๖๕ – เม.ย. ๖๖  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มี.ค. ๖๖  

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มี.ค. ๖๖  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เม.ย. ๖๖  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เม.ย. ๖๖  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม (A) - เม.ย. ๖๖  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
- ผู้เรียนสามารถมีคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 

 
-  ประเมินผ่านกิจกรรมการ
สอน 

 
-  แบบประเมิน 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
ผู้เรียนสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชนส์่วนรวมได้ 

  
- ประเมินผ่านกิจกรรมการสอน 

 
-  แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะ 5 ด้าน ของโรงเรียนสุจริต 
๒) ครูมีแผน สื่อการสอน ตามหลักสูตรต้านทุจริต 
๓) ผู้เรียนสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้        
๔) นักเรียนและครูมีคุณลักษณะ 5 ด้าน ของโรงเรียนสุจริต 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                           (นายพงพฒัศ์ ฌาศิส) 
 

      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นางกัณนิกาญ  ปธานราษฎร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นางสาววาณี  คมข า) 
                                                                  ครูช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 
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แผนปฏิบัติการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนางานการเงนิ การบญัชี และพัสดุ 
แผนงาน           กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.   ข้อท่ี ๔, ๕  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี ๑.๑, ๑.๒   
     มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี ๒.๑-๒.๖   
     มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี ๓.๑-๓.๕   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน          ข้อท่ี ๑, ๖  
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๖ 
     ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

 ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ   นางวงศมน เหมทานนท์ และ นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ก าหนดไว้ ๙ หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู
และบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

งานธุรการ การเงินและงานพัสดุ เป็นงานด้านบริหารงบประมาณให้กับโรงเรียนและบุคลากรภายใน 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ตามนโยบายการบริหารของทางราชการ ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องครบถ้วนตามีท่ีทางราชการก าหนด เนื่องจากระเบียบข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติต่างๆมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน และ
พัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตรวจสอบได้ ตามระเบียบของทางราชการ โรงเรียนจึงได้ด าเนิน
โครงการ  การพัฒนางานธุรการ การเงิน และพัสดุ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี และพสัดุ เป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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๒.๒ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีรับทราบถึงรูปแบบในการรบัการสง่เอกสารทางราชการ การจัดท าหนงัสือไปยัง
หน่วยงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

๒.๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน มคีวามรู้ความเข้าใจ รายละเอียดของการเงนิประเภทต่างๆ การ
จัดท าบัญชีทางการเงินได้อย่างถูกต้อง 

๒.๔ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพสัดุ มีทักษะความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน สามารถปฏิบัติ
ได้ตามข้ันตอนท่ีก าหนด ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจา้ง การประกวดราคา และรายการอืน่ๆ 

๒.๓ เพื่อให้การด าเนนิงานทางการเงนิเป็นไปอยา่งโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

๓. เปา้หมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    

๑) ร้อยละ ๑๐๐ เจ้าหน้าท่ีการเงิน พัสดุ และบัญชี จัดท าระเบียบการปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) ร้อยละ ๑๐๐ เจ้าหน้าท่ีการเงิน การบุญชี และพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๓.๒ ด้านคุณภาพ  
๑) เจ้าหนา้ท่ีการเงิน พสัดุ และบัญชี ได้เข้ารับการพฒันาทักษะทุกคน 
๒) เจ้าหนา้ท่ีการเงิน การบุญชี และพัสดุ เข้าใจในระเบียบแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ 

ท างาน วิธีการตา่งๆ ท่ีทางราชการก าหนด 

๔. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  
 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ ๑ 
การพัฒนางานการเงิน การบัญชี 
และพัสดุ  

๕ - - ๕,๐๐๐ - นางวงศมน 
น.ส.จุฑารัตน์  

รวม ๕,๐๐๐ (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

๑. กลุ่มบริหารวชิาการ  
๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ   
๓. กลุ่มบริหารทั่วไป   
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สพป.กทม  สตง. สรรพากร ประกันสังคม การไฟฟาูนครหลวง การประปานคร

หลวงและองค์การโทรศพัท์ ธนาคารทางการเงิน 
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๕. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P)    
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ขั้นด าเนินการ (D)    
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

-การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๕,๐๐๐ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C)    
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - ๑ กันยายน ๒๕๖๕  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม 
(A) 

- มีนาคม ๒๕๖๕  

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
๑ 
 

ผลผลิต (Outputs ) 
-บุคลากรใช้ ICT ช่วยปฏิบัติงาน 
-บุคลากรในสถานศึกษามคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- สังเกต 
- ตรวจสอบ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบตรวจสอบ 

๒ ผลลัพธ์ (Outcome ) 
-จนท.การเงิน บัญชี พัสดุ ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- ตรวจสอบ 

 
- แบบประเมิน 
-แบบตรวจสอบ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 โรงเรียนมีบุคลากรด้านธุรการ การเงนิ การบัญชี และพสัดุ ท่ีมีความรูค้วามเข้าใจ ทราบกฎ ระเบียบ 
ข้อปฏิบัติท่ีทางราชการก าหนดและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ท างานได้ตรงเวลา นักเรียนมคีวามเชือ่มั่นในตัวครู
และบุคคลกร ได้รับความรูใ้หม่ๆจากครผูู้สอน รวมถึงได้รับการให้การสนับสนุนเต็มตามงบจัดสรร ชุมชนเกิดความ
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เชื่อมั่นพงึพอใจ ร่วมมือในการร่วมพัฒนา ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาโรงเรียน และเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานใหชุ้มชนรับทราบได้           
 
      ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          (นางวงศมน เหมทานนท์) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางวงศมน เหมทานนท์) 
      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ช่ือโครงการ  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 
แผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ  
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 4, 5  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
ข้อท่ี 1.1, 1.2 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
ข้อท่ี 2.1-2.6 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ข้อท่ี 3.1-3.5  

สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน  ข้อท่ี 1, 5 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๖ 
     ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

 ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ   นางวาณี คมข า และคณะครู บุคลากรทุกคน  

1. หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) นักเรียนท่ีเข้ามาเรียนส่วนใหญ่มาจากผู้ปกครองท่ีมีฐานะยากจน 

อาชีพรับจ้างท่ัวไป ได้รับงบประมาณ อุดหนุนรายหัวจ านวนจ ากัด การพัฒนาอาคารสถานท่ีหรือกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงยังขาดงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้การด าเนินงานยังคงเป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียน และการพัฒนาโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องมีโครงการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อน ารายได้ไปพัฒนาการศึกษา อาคารสถานท่ี จัดสื่อการเรียนการสอนให้กับห้องเรียน  
๒.๒ เพื่อน ารายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  
๒.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วัด ชมุชน  

3. เป้าหมาย  
๓.๑ ด้านปริมาณ  

๑) ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ  
๒) ครู บุคลากร จ านวน ๑๗ คน  

๓.๒ ด้านคุณภาพ  
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1) โรงเรียนได้รับการบรจิาคเงนิหรือสิง่ของ สง่ผลให้โรงเรียนมีงบประมาณในการพัฒนา
ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนครบทุกห้องเรียนอย่างมคีุณภาพ  

๔. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  
 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ ๑ 
เปิดบัญชีรับบริจาค เพ่ือการศึกษา 

 
ตามจ านวนผู้ที่มีความ
ประสงค์ร่วมบรจิาค 

- - - - นางสาววาณี  

กิจกรรมที่ ๒ 
ร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชน 
ขอบคุณผู้สนับสนุน คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
คณะกรรมการ

สถานศึกษา และห้าง
ร้านต่างๆ  

- - ๑๐,๐๐๐ - นางสาววาณ ี

รวม ๑๐,๐๐๐ (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

๑. กลุ่มบริหารวชิาการ  
๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ   
๓. กลุ่มบริหารทั่วไป   
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ห้างรา้นต่างๆในชุมชน 

๕. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P)    
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ขั้นด าเนินการ (D)    
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  

-การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑๐,๐๐๐ ตลอดปีการศกึษา  
ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C)    
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - ตลอดปีการศกึษา  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - ตลอดปีการศกึษา  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - มีนาคม ๒๕๖๖  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - มีนาคม ๒๕๖๖  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - มีนาคม ๒๕๖๖  

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
๑ 
 

ผลผลิต (Outputs ) 
- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝาุย
ร่วมด้วยช่วยกนัระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

 
-ประเมินตามสภาพจรงิ 
-ประเมินก่อน ขณะเข้าร่วมและ 
หลังการเข้ารว่มกิจกรรม 

 
- แบบประเมิน 
 

๒ ผลลัพธ์ (Outcome ) 
-โรงเรียนได้รับเงนิบริจาคในการจัด
ปรับปรุงห้องเรียน จัดสื่อการเรียนการ
สอน ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้สวยงาม 

 
-ประเมินพฤติกรรมอย่าง 
ต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นกจิกรรม 

 
- แบบประเมิน 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) โรงเรียนมีรายได้ไปพัฒนาการศึกษา อาคารสถานท่ี จัดสื่อการเรียนการสอนให้กับห้องเรียน  

๒) โรงเรียนน ารายได้ไปสนับสนนุกิจกรรมการเรียนของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  
๓) เกิดความรว่มมือกันระหวา่งโรงเรียน วัด ชุมชน  

 
      ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          (นางสาววาณี คมข า) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางวงศมน เหมทานนท์) 
      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โครงการ จัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานและสื่อการเรียนการสอน 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.   ข้อท่ี6 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
                มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
              มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
                มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 4 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 4,6 
ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางอุไร  รวมกิง่ และ นางสาวอัญชฎา อ.อินทรวชิิต 

1. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ในการบริหารจดัการทุก ๆ  ด้าน จ าเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ  ซึ่ง
จะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านความสะอาด ของโรงเรียน 
ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรียนให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โรงเรียนวัดชัยชนะ
สงคราม(วัดตึก)ได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อจัดซื้อจัดหาวสัดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน   
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

2.2  เพื่อสร้างความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้างและความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

3. เปา้หมาย  

๓.๑ ด้านปริมาณ    
๑) นักเรียนทุกระดับชัน้ จ านวน 148 คน 
๒) ครู บุคลากร จ านวน 20  คน 

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๑) ร้อยละ 80 โรงเรียนมีวสัดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอยา่งมคีุณภาพ เพียงพอ

ต่อการบริหารจัดการ และได้ประสิทธิผลของงาน 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การท าความ
สะอาดภายในโรงเรียน 

ครู บุคลากร นักเรียน 
168 คน 

12,500 - - - นางอุไร 
น.ส.อัญชฎา 

กิจกรรมที่ 2  
จัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการ
สอน และวัสดุส านักงานโรงเรียน 

ครู บุคลากร นักเรียน 
168 คน 

- - 25,000 - นางอุไร 
น.ส.อัญชฎา 

กิจกรรมที่ 3  
จัดซื้อกระดาษ A4 

ครู บุคลากร นักเรียน 
168 คน 

12,500 - - - นางอุไร 
น.ส.อัญชฎา 

รวม 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      1. กลุ่มบริหารวชิาการ     

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล      
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- เมษายน 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - เมษายน 2565  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นด าเนินการ(D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- พฤษภาคม 2565  

-ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การท า
ความสะอาดภายในโรงเรียน 

12,500 พฤษภาคม 2565  

- ด าเนินการจัดซื้อวสัดุในการจัดการเรียน
การสอน และวัสดุส านักงานโรงเรียน 

25,000 พฤษภาคม 2565  

- ด าเนินการจัดซื้อกระดาษ A4 12,500 กรกฎาคม 2565  
ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม -  ก.พ. –  มี.ค. 2566  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน -  ก.พ. –  มี.ค. 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - มีนาคม 2566  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้
ต่อไป 

- 
มีนาคม 2566 

 

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - มีนาคม 2566  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

 
- ส ารวจข้อมูล 
- สังเกต 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

 
- ส ารวจ 
- สอบถาม 
 

 
- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากร มีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลและมีการบริหารจัดการที่ดี 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๒) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอ และสามารถบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ได้
อย่างเป็นระบบ 

๓) ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เกิดความเชื่อมั่นพึงพอใจในการในโรงเรียนให้ความร่วมมือ มีความพึง
พอใจ ในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 

 
      ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                              (นางอไุร รวมกิง่) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางวงศมน เหมทานนท์) 
      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ช่ือโครงการ โครงการซ่อมแซมครภุณัฑ์ส านกังาน 

แผนงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี6 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2  
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 4 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 4,6 
ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางอุไร  รวมกิง่ 

1. หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ

จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ท้ังนี้ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน   และพัฒนาระบบการท างานของ
ส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  และครุภัณฑ์ท่ี
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียน  ท่ีมีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแล
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพที่ใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
๒.๒ เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายใหใ้ชง้านได้ดี 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๒.๓ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสทิธิภาพสงูสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. เปา้หมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ    

๑) นักเรียนทุกระดับชั้น จ านวน 148 คน 
๒) ครู บุคลากร          จ านวน 20  คน 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

๑) ร้อยละ 80 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใชง้านได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๒) ร้อยละ 80 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนท่ีช ารุดเสียหายได้รับการบ ารุงซ่อมแซม 
๓) ร้อยละ 80 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด บรรลุ

ตามวัตถุประสงค ์
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ซ่อมบ ารุงเครื่องใชส้ านักงาน 
ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ภายใน
โรงเรียน 

ครู บุคลากร นักเรียน 10,000  30,000  นางอุไร 

รวม 40,000 40,000 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. กลุ่มบริหารวชิาการ  
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล    
3. กลุ่มบริหารทั่วไป    
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- เมษายน  2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - เมษายน 2565  



แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | ๑๒๔ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นด าเนินการ(D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- มิถุนายน 2565  

- ด าเนินงานซ่อมแซมตามข้ันตอน 40,000 ก.ค. 2565 –  ก.พ. 
2566 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - ก.พ.  – มี.ค. 2566  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - ก.พ.  – มี.ค. 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม -  มีนาคม 2566  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้
ต่อไป 

- มีนาคม 2566  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - มีนาคม 2566  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
-ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้
งานได้ดี 

 
- ส ารวจข้อมูล 
- สังเกต 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

 
- ส ารวจ 
- สอบถาม 
 

 
- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่สามารถพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรมีครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
๓) นักเรียนสามารถใช้วัสดุครุภัณฑ์ด้วยความปลอดภัย ใช้ในกาเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๔) ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เกิดความเชื่อมั่นพึงพอใจ ให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจ ในการร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียน 

 
      ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                              (นางอไุร รวมกิง่) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางวงศมน เหมทานนท์) 
      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนางานธุรการและสารบัญ 
แผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี6 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
      ข้อท่ี 1.1, 1.2 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ข้อท่ี 2.1-2.6 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อท่ี 3.1-3.5 

สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 4 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 4 
ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุญมี ปัดพลงาม 
1. หลักการและเหตุผล  

งานธุรการ เป็นงานท่ีส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการรวบรวมข้อมูล
ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือการโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือท่ีมาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง การจัดเก็บ
และท าลายหนังสอื นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอ านวยความสะดวก ต่างๆ 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด า เนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการ
บริหารงาน ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีโรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 

2. วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อพัฒนาระบบงานธุรการ ลดขั้นตอน การด าเนนิการมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๒) เพื่อใหก้ารด าเนนิงานธรุการเป็นไปอยา่งมีระบบ โดยยึดความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
และรวดเร็ว 

๓) เพื่อจัดหาวสัดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนนิงานธุรการให้มคีุณภาพ มาตรฐานสากล 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 3. เป้าหมาย  

๓.๑ ด้านปริมาณ  
๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน จ านวน 100 คน 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๑) ร้อยละ 80 ของงานธุรการมีขั้นตอนการด า เนินการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวก 

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2) ร้อยละ 80 ของงานธุรการด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้องตามระเบียบ

ของทางราชการ และรวดเร็ว 
๓) ร้อยละ 80 ของงานธุรการสามารถจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให้มี 

คุณภาพ  
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
จัดซื้อทะเบียนคุมประเภท ต่างๆ 

ครู บุคลากร นักเรียน ๑,๐๐๐ - - - น.ส.บุญมี 

กิจกรรมที่ 2  
จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับเก็บ เอกสาร
งานสารบรรณประจ าป ี

ครู บุคลากร นักเรียน ๑.๕๐๐ - - - น.ส.บุญมี 

กิจกรรมที่ 3  
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการ พัฒนา
ระบบงานธุรการ 

ครู บุคลากร นักเรียน - - ๓,๕๐๐ - น.ส.บุญมี 

รวม ๖,๐๐๐ (หกพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1. กลุ่มบริหารวชิาการ  
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล    
3. กลุ่มบริหารทั่วไป    
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๕. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- เมษายน  2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - เมษายน 2565  
ขั้นด าเนินการ(D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- มิถุนายน 2565  

- ด าเนินงานตามข้ันตอน ๖,000 ตลอดปีการศกึษา  
ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - ตลอดปีการศกึษา  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - ตลอดปีการศกึษา  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรงุแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม -  มีนาคม 2566  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้
ต่อไป 

- มีนาคม 2566  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - มีนาคม 2566  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
-การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ  
- งานธุรการถูกต้องและเป็นปจัจุบนั 

 
- ส ารวจข้อมูล 
- สังเกต 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมลูและอา้งอิงได้  
- การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบถูกต้อง 
และรวดเร็ว 

 
- ส ารวจ 
- สอบถาม 
 

 
- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานธรุการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปจัจุบัน สามารถตรวจสอบ

ได้  
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ 
ประสานงาน สามารถติดต่องานท่ีส าคัญๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 

      ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        (นางสาวบุญมี ปัดพลงาม) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางวงศมน เหมทานนท์) 
      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ช่ือโครงการ โครงการพฒันาบุคลากรทั้งระบบ 

แผนงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ  ข้อท่ี  6  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
     ข้อท่ี 1.1,1.2,1.4,1.5,2.1,2.3 

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6  

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2,3,4 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี 1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นายโครงการ อ่อนจนัทร ์

1. หลักการและเหตุผล   

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจ ส าคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ท่ีให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาประสงค์ของสถานศึกษาครู
และบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียม
ความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลโครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาในวิชาชีพ อีกท้ังเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความ
เป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และ
งานราชการสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
        2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครูใน    
โรงเรียน 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

        2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมอยา่ง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
        2.4 เพื่อเป็นการสง่เสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศกึษา 
ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหนา้ในวิชาชีพ 

3. เปา้หมาย  
๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติหนา้ท่ี
ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน 

๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษา

ดูงาน อยา่งน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติหนา้ท่ี มีความสามัคคี  ใน
องค์กร  

๒) ข้าราชการครูมีผลการประเมนิปฏิบัติงานในระดับดีเด่น มีผลงานเชงิประจักษ์  
๓) ครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมสัมมนา และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

 แหล่งงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
สร้างขวัญก าลังใจเชิดชูเกียรติ 

ครูและบุคลากร 17 คน - - 3,000 - 
นายโครงการ 

 
กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาครูด้านวิชาการ 

ครูและบุคลากร 17 คน   7,000  นายโครงการ 

กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

ครูและบุคลากร 17 คน   5,000  นายโครงการ 

กิจกรรมที่4 
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

ครูและบุคลากร 17 คน   35,000  นายโครงการ 

รวม 50,000  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- พฤษภาคม 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - พฤษภาคม 2565  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
พฤษภาคม 2565  

-ครูและบคุลากรสู่การปฏิบัติเพื่อการ
บรรลุตามวัตถุประสงค ์

50,000 
พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน 2566 
 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มีนาคม 2566  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มีนาคม 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เมษายน 2566  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เมษายน 2566  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - เมษายน 2566  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
- ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการ
พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ 
 

 
- สังเกตขณะปฏิบัติงาน 
- การสัมภาษณ์/การร่วม
กิจกรรม 

 
- แบบสังเกตการสอน 
- แบบรายงานการอบรม 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
และสามารถน าความรู้มาพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพและเป็นครูมืออาชพี 
 

 
- สังเกตขณะปฏิบัติงาน 
- การสัมภาษณ์/การร่วม
กิจกรรม 

 
- แบบสังเกตการสอน 
- แบบรายงานการอบรม  
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี น าความรู้วิทยาการใหม่ๆมาพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับและส่งบุตร
หลานเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 

      ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          (นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบคุคล 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรม และคณุลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี 2, ๓, ๖ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1,1.2  
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี ๓,๕ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 25๖๕ – 31 มีนาคม  2๕๖๖ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25๖๕ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 25๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอัญชฎา  อ.อินทรวิชิต 

1. หลักการและเหตุผล   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ในปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของสงัคม ความ
เปลี่ยนแปลงของแนวทางด าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอื้ออ านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
เต็มท่ี โรงเรียนจึงมีหน้าท่ีต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ท้ังความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที 
เมตตากรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้กับนักเรียนทุกคนซึ่งจะท าให้นักเรียนเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและต่อสังคม 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพงึประสงคต์ามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ 
๒.๒. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและรูคุ้ณคา่ ร่วมอนุรกัษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม 
๒.๓. เพื่อสร้างความรักผูกพันระหวา่งโรงเรียน วัด ชุมชน (ตามหลัก “บวร”) 

3. เปา้หมาย  
3.1 ด้านปริมาณ      

๑) นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๐ 
๒) นักเรียนตระหนักและรู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม ร้อยละ๙๐ 
๓) นักเรียนมีความรักผูกพันระหว่างโรงเรียน วัด ชุมชน (ตามหลัก “บวร”) ร้อยละ๙๐ 

 3.2 ด้านคุณภาพ    
๑) นักเรียนรูคุ้ณคา่ และรว่มอนุรักษพ์ัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒) นักเรียนปฏิบัติติตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

นักเรียน 14๗ คน ๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - - น.ส.อัญชฎา 

กิจกรรมที่ ๒   
วันส าคัญของชาติ 

นักเรียน 14๗ คน ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
- - 

น.ส.อัญชฎา 

กิจกรรมที่ ๓   
วันไหว้ครู 

นักเรียน 14๗ คน 
- 

๑,๐๐๐ 
- - 

น.ส.อัญชฎา 

กิจกรรมที่ ๔   
แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา 

นักเรียน 14๗ คน 
- 

๓,๐๐๐ 
- - 

น.ส.อัญชฎา 

กิจกรรมที่ ๕   
วันลอยกระทง 

นักเรียน 14๗ คน 
- 

๒,๐๐๐ 
- - 

น.ส.อัญชฎา 

กิจกรรมที่ ๖  
งามอย่างไทย ย้ิมสวยไหว้งาม 

นักเรียน 14๗ คน 
- 

๕๐๐ 
- - 

น.ส.อัญชฎา 

กิจกรรมที่ ๗  
เก็บของได้คืนให้เจ้าของ 

นักเรียน 14๗ คน 
- 

๕๐๐ 
- - 

น.ส.อัญชฎา 

รวม ๒๔,๐๐๐ (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
1. กลุ่มบริหารวชิาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ     
3. กลุ่มบริหารทั่วไป   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
๖. ส านกังานเขตสัมพนัธวงศ์ 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- ประสานงานฝุายต่างๆ 

 พฤษภาคม 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  พฤษภาคม 2565  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 มิถุนายน ๒๕๖๕  

-กิจกรรมท่ี 1 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-กิจกรรมท่ี ๒ วันส าคัญของชาติ 
-กิจกรรมท่ี ๓ วันไหวค้ร ู
-กิจกรรมท่ี ๔ หล่อเทียน แห่เทียนและ
ถวายเทียนพรรษา 
-กิจกรรมท่ี ๕ วันลอยกระทง 
-กิจกรรมท่ี ๖ งามอย่างไทย ย้ิมสวยไหว้งาม 
-กิจกรรมท่ี ๗ เก็บของได้คืนให้เจา้ของ 

       ๒๔,๐๐๐ 

ตลอดปีการศกึษา 
 

ตลอดปีการศกึษา 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศกึษา 
ตลอดปีการศกึษา 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม 
  ติดตาม / เสนอแนะ /ใหค้ าปรกึษา 

 
ก่อนการจัดกจิกรรม 
ตลอดปีการศกึษา 

 

-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จสิ้นกจิกรรม  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  สิ้นปีการศึกษา  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป  สิ้นปีการศึกษา  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A)  สิ้นสุดกจิกรรมนั้นๆ  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคผ์่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตรทุกคน 

 

- ส ารวจข้อมูล 
- สังเกตพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นกจิกรรม 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสงัเกต 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

- แบบบันทึกพฤติกรรม
เป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
- แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ สานสัมพันธ์ตามหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน 
๒) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สูงขึ้นและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
๓) ผู้เรียนเกิดความตระหนักร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔) ผู้เรียนเกิดความรักหวงแหนวัฒนธรรมไทยและร่วมอนุรักษ์สืบทอดไว้สู่ลูกหลาน 

 
      ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       (นางสาวอัญชฎา อ.อนิทรวิชิต ) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบคุคล 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ  โครงการโรงเรียนคณุธรรม  
แผนงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี 3,5  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
  ข้อท่ี 1.1, 1.2,  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  

 ข้อท่ี 2.1-2.6  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 ข้อท่ี 3.1-3.5  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 2,3  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน  ข้อท่ี 3  
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 25๖๕ – 31 มีนาคม  2๕๖๖ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25๖๕ 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 25๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ    นายพงพัฒศ์ ฌาศิส และ นางสาวอัญชฎา อ.อินทรวิชิต 

1. หลักการและเหตุผล  
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม โดยร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” 
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และ ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  

2. วัตถุประสงค์  
 ๒.1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้มคีวามตระหนกัรู้ เข้าใจ 
และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอยา่งเป็นธรรมชาติสรา้งความรู้สึกผิด 
ชอบชั่วดีและภูมิใจในการท าดี  
 ๒.2. เพื่อสร้างโครงงานคุณธรรมขึ้นในการใช้เป็นแนวปฏิบัติและท าให้มพีฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์น 
โรงเรียน ลดลง และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิม่ข้ึน  
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | ๑๔๐ 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

3. เป้าหมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  

๑) นักเรียนชั้น อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)  
๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ทุกคน  

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ  
๑) ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน มีการสรา้ง

โครงงาน คุณธรรมขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
๒) ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนทุกคน มีพฤติกรรม

ท่ีไม่พึง ประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มข้ึน  

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

 แหล่งงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
อบรมเชิงปฏิบัติการครู  
บุคลากร นักเรียน เพ่ือเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์คุณธรรมโรงเรียน 

นักเรียน ๑๔๗ คน 
ครูและบุคลากร 17 คน 

๑,๐๐๐ - - - 
นายพงพัฒศ ์
น.ส.อัญชฎา 

 

กิจกรรมที่ 2 
ห้องเรียนคุณธรรม 

นักเรียน ๑๔๗ คน - - ๒.๐๐๐ - นายพงพัฒศ ์
น.ส.อัญชฎา 

รวม ๓,000  (สามพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1. กลุ่มบริหารงบประมาณ      
2.กลุ่มบริหารงานบุคคล    
๓. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- พฤษภาคม 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - พฤษภาคม 2565  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
พฤษภาคม 2565  

-นักเรียน ครูและบุคลากรสูก่ารปฏิบัติเพื่อ
การบรรลุตามวัตถุประสงค ์

๓,000 
พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน 2566 
 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มีนาคม 2566  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มีนาคม 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เมษายน 2566  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เมษายน 2566  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - เมษายน 2566  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
- ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ 
ศึกษา ครูและนักเรียน มีการสรา้ง
โครงงานคุณธรรมขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
 
 

 
- สอบถาม สัมภาษณ์  
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/
ประเมินโครงการ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสงัเกต 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ 
ศึกษา ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
คุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น า 
ด้านคุณธรรม เป็นแบบอย่างได้ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ 
ศึกษา ครูและนักเรียนทุกคน มีพฤติกรรม 
ท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และมี 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มข้ึน 

 
- สอบถาม สัมภาษณ์  
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/
ประเมินโครงการ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) นักเรียนมีการสร้างโครงงานคุณธรรมขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
๒) มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มข้ึน 
๓) ทุกคนในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดอบายมุข เป็นแบบอย่างได้ 

 

      ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          (นายพงพัฒศ์ ฌาศสิ ) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบคุคล 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ช่ือโครงการ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ: ข้อท่ี  6  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
     ข้อท่ี 1.1,1.4,1.5,2.1,2.3,  
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6  
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2,3,4 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี 1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นายโครงการ อ่อนจนัทร์ และ นายกฤตพงศ์ แก้วมีศร ี

1. หลักการและเหตุผล   

ประชารัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีใช้ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งประชารัฐจะเป็นการรวมพลังประชาชนจากทุกภาคส่วน โดยรัฐบาล
จะเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุน เปิดช่องทางให้เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานใน
ลักษณะเอกชนน าและภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
อย่างยั่งยืน  

 จากมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี
รับผิดชอบภารกิจในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะท างานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการพัฒนาผู้น า จึงได้เร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานในบทบาทภารกิจของภาครัฐตามนโยบายดังกล่าว โดย
ก าหนดเปูาหมายให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาท่ีใช้กลไกลจากประชารัฐร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
การศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษา อัน
น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน ดังนั้นโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควร
จัดท าโครงการโรงเรียนประชารัฐขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อเสนอโครงการและความต้องการในการสนับสนุน วสัดุ อุปกรณ์และงบประมาณ 
๒.๒ เพื่อรายงานสรุปผลในระบบ Connext ED  
๒.๓ เพื่อน างบประมาณท่ีได้รับจากโครงการมาพฒันาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องสมุดโรงเรียน   

3. เปา้หมาย 

 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ทุกคน 
๒) ผู้ปกครอง ชุมชน 200 คน  

3.2 ด้านคุณภาพ 

๑) โรงเรียนมีแหลง่การเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์มีความทันสมัย นา่สนใจ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเรียนรู้อยา่งสนุก มคีวามสุขกับการเรียน  

๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นในทุกรายวชิา 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมร่วมเสนอโครงการและ
ความต้องการ 

ครแูละบุคลากร 17 คน - - - - 
นายโครงการ 
นายกฤติพงศ์ 

กิจกรรมที่ 2 
รายงานผลในระบบ ConnextED 

ครูและบุคลากร 17 คน - - 500 - นายโครงการ 
นายกฤติพงศ์ 

รวม 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑) ธนาคารกรงุเทพ 
๒) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 
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5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- 17 พ.ค. 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - พฤษภาคม 2565  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมบุคลากรร่วมกนัก าหนดความ
ต้องการช่วยเหลือจากประชารัฐ 

- 
กรกฎาคม 2565  

-ติดต่อประสานงานต่อภาครัฐ เอกชน 
รัฐบาล ในการสนับสนนุ 

500 
ตลอดปีการศกึษา  

-รายงานผลในระบบ ConnextED - ตลอดปีการศกึษา  
ขัน้ตรวจสอบการด าเนินการ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มีนาคม2566  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มีนาคม 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เมษายน 2566  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - เมษายน 2566  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - เมษายน 2566  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 
-ได้รับการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์และ
งบประมาณด้านต่างๆตามโครงการท่ีได้
ร่วมกันเสนอก าหนดความต้องการ 
-รายงานผลในระบบ Connext ED 
สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 
- สอบถาม สัมภาษณ์   
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 
- สอบถาม สัมภาษณ์   
- ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
-มีทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอ 

 

- สอบถาม สัมภาษณ์   

 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ได้รับการสนับสนุนดูแลด้านงบประมาณจากภาครฐัและเอกชน ภาคเอกชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ครูมีสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอนในทุกระดับชั้นได้รับการสนับสนนุสง่เสริมกจิกรรมต่างๆตามความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอน 

๒) โรงเรียนมีแหลง่การเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์มีความทันสมัย น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

๓) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นในทุกรายวชิา ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาโรงเรยีน
เข้ามามีสว่นรว่มและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

 
      ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          (นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบคุคล 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | ๑๔๘ 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ช่ือโครงการ  โครงการทศันศกึษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอกสถานศกึษา 
แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.    ข้อที่ 3,4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
                                           มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                                ข้อท่ี 1.2.2 
                                           มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                                ข้อท่ี 3.1 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 5,6 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน  ข้อท่ี 2,5 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ   1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
                                      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565    

  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ     นายวริัตน์   รวมกิ่ง 

1.หลักการและเหตุผล   
      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จากหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม พุทธศักราช  2551  ไ ด้ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดวางระบอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา การจัดการเผชิญสถานการณ์  
รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ประกอบกับรัฐบาลได้
จัดเงินอุดหนุนเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ 15 ปี โครงการทัศนศึกษาจึงเป็นโครงการที่สนองนโยบายดังกล่าว
ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการพัฒนาการดานอารมณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแบบธรรมชาติ 

2.วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วนตนเองจากประสบการณ์จริง 
   2.2  เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะชีวิตด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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3.เป้าหมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    
   ๑) นักเรียน  โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามทุกคน 
   ๒) ครู/บุคลากร/ชุมชน จ านวน 200 คน  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๑) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้เรียนรู้ด้วนตนเองจากประสบการณ์จริง 
๒) ร้อยละ 80 ของนักเรียนปลูกจิตส านึกให้นักเรยีนใฝุรู้ใฝุเรียน และมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
             ๓) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะชีวิตด ารงตนอยู่ในสงัคมอยา่งมีความสุข 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
น านักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ครูและบุคลากร 17 คน 
นักเรียน ๑๔๘ คน 

- 70,000 - - นายวิรัตน์ 

รวม ๗๐,๐00 (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๑) กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓) กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๔) กลุ่มบริหารทั่วไป 
๕) ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
๖) คณะวิทยากรจากแหลง่เรียนรู้ 
๗) วัด/ชุมชน/ ผู้ปกครอง 

5.วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 เมษายน 2565  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  พฤษภาคม 2565  
ขั้นด าเนินการ(D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 พฤษภาคม 2565  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

70,000 ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  ก่อนการด าเนนิกิจกรรม  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จสิ้นกจิกรรมนั้นๆ  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  มีนาคม ๒๕๖๕  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้
ต่อไป 

 มีนาคม ๒๕๖๕  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม  มีนาคม ๒๕๖๕  
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 
 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

- ส ารวจจ านวนนักเรียน 
- สังเกตจากการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้
- สังเกตจากการศึกษาคันคว้า
ของผู้เรียนโดยรายงานสรุปส่ง
ครูผูส้อน 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสงัเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณจ์าก
การไปทัศนศกึษานอกสถานท่ี 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

- แบบบันทึกผลการสง่
รายการศึกษาค้นควา้ท่ีครู
มอบหมาย 
- แผนการจัดการเนียรรู ้
- ใบงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนท่ีตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
๒) ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนมีกิจกรรมท่ีหลากหลายหลากวิธีให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
๓) นักเรียนทุกคน มีโอกาสไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
๔) นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและตลอดเวลา 
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๕) นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจอย่างแท้จริงน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างสร้างสรรค์ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                             ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 
           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | ๑๕๒ 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ช่ือโครงการ   โครงการต่อต้านสิง่เสพตดิและอบายมุข 
แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.  ข้อท่ี  1,4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                           มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                                ข้อท่ี 1.2.4 
                                           มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                                ข้อท่ี 2.5 
                                           มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                                ข้อท่ี 3.3 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 5 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน  ข้อท่ี 3 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ   1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
                                      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565    

  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ     นายวริัตน์   รวมกิ่ง และคณะ 

1.หลักการและเหตุผล   
          ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ท้ังนี้
เพราะ ปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผล
กระทบต่อ การพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังทางด้านการเมือง และความมั่นคง
ของประเทศ ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีอยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย จาก
ปัญหา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ท าให้คนเกิดอารมณ์เครียด มีปัญหาทางด้าน
จิตใจ จึง หันไปใช้สิ่งเสพติดเพื่อลดความเครียดของจิตใจ  
           โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนแล้วยังต้องมี
หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบ  
และวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่างๆ มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจ าเป็น ท่ีจะ
หาแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน     

2.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
    2.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขใน
สังคมปัจจุบัน 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
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 2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่ อต้านยาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    
  ๑) นักเรียน  ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
               ๒) ครู/บุคลากร/ชุมชน จ านวน 148 คน  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
   ๑) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 

 ๒) ร้อยละ 80 ของนักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถด ารงชีวิตได้อยา่งมี 
 ความสุขในสงัคมปจัจุบนั             
  ๓) ร้อยละ 80 ของนักเรียนใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ รักการออกก าลงักาย มีสุขภาพแขง็แรง 
 สมบูรณ์ 
            ๔) ร้อยละ80 ของนักเรียนร่วมกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที ่1  
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

148 1,000 

 

- - 

 

- นายวิรัตน์ 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 
เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้
เก่ียวกับสิ่งเสพติด 

148 1,000 - 1,000 

 

- นายวิรัตน์ 
และคณะ 

รวม ๓,๐00 (สามพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๑) กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓) กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๔) กลุ่มบริหารทั่วไป 
๕) ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
๖) คณะวิทยากรจากแหลง่เรียนรู้ 
๗) วัด/ชุมชน/ ผู้ปกครอง 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

5.วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 เมษายน 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  พฤษภาคม 2565  
ขั้นด าเนินการ(D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 พฤษภาคม 2565  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๓,000 ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  ก่อนการด าเนนิกิจกรรม  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  เสร็จสิ้นกจิกรรมนั้นๆ  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  มีนาคม ๒๕๖๕  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้
ต่อไป 

 มีนาคม ๒๕๖๕  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม  มีนาคม ๒๕๖๕  
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 
 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) - ส ารวจจ านวนนักเรียน 

- สังเกตจากการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้
- สังเกตจากการศึกษาคันคว้า
ของผู้เรียนโดยรายงานสรุปส่ง
ครูผูส้อน 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสงัเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

- แบบบันทึกผลการสง่
รายการศึกษาค้นควา้ท่ี
ครูมอบหมาย 
- แผนการจัดการเนียรรู ้
- ใบงาน 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนตามนโยบายรัฐบาล 
๒) ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
๓) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขใน

สังคมปัจจุบันและห่างไกลยาเสพติด 
๔) เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                             ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 
 

      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 

           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ   ส่งเสรมิประชาธิปไตยขั้นพืน้ฐานในโรงเรียน 
แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อที่ 1,4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                           มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                                ข้อท่ี 1.1 ,1.2 
                                           มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                               ข้อท่ี 2.1 
                                           มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                                ข้อท่ี 3.1 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 7 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 3 
ลักษณะโครงการ                 ใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ   1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
                                      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565    
                                            ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ     นายวริัตน์   รวมกิ่ง และคณะ 

1.หลักการและเหตุผล   
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดี

ในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบ
หน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม   

โรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตย
ให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ให้สามารถด ารงตนให้อยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

2.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าท่ี  ตาม

ระบบประชาธิปไตย 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและยอมรับความคิดเห็นจากเสียงส่วนใหญ่ 

3.เป้าหมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    
   ๑) นักเรียน  ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   ๒) ครู/บุคลากร/ชุมชน จ านวน 148 คน  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๑) ร้อยละ 80 ของนักเรียน เจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๒) ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค 
      และหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 

๓) ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและยอมรับความคิดเห็นเสียงส่วนมาก 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
(ระบุหน่วย) 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรม 1  
เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 

นักเรียน 148 คน 
1,000 - ๑,000 - นายวิรัตน์ 

กิจกรรมที่ 2 
ฝึกทักษะการเป็นผู้น า 

นักเรียน 148 คน 
- - - - นายวิรัตน์ 

รวม ๒,๐๐๐ (สองพันบาทถ้วน) 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
          2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
          4. กลุ่มบริหารทั่วไป 
          5. ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดชยัชนะสงคราม 
          6. คณะวิทยากรจากแหลง่เรียนรู ้
          7. วัด/ชุมชน/ ผู้ปกครอง 

5.วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- เมษายน 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - พฤษภาคม 2565  
ขั้นด าเนินการ(D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี - พฤษภาคม 2565  
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
เกี่ยวข้อง 
-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๒,๐๐๐ ภาคเรียนท่ี 1-2 
 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C)    
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - ก่อนการด าเนนิกิจกรรม  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - เสร็จสิ้นกจิกรรมนั้นๆ  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - สิ้นปีการศึกษา  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครั้ง
ต่อไป 

- ท าวิจัยเชิงคุณภาพ  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - มีนาคม ๒๕๖๕  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 
 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- นักเรียนร่วมกจิกรรมการเลือกตั้งสภา
นักเรียน 

 
- ส ารวจจ านวนนักเรียน 
- สังเกตจากการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้
- สังเกตจากการศึกษาคันคว้า
ของผู้เรียนโดยรายงานสรุปส่ง
ครูผูส้อน 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- ใบงาน/การสงัเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- นักเรียนด ารงตนตามหลกัประชาธิปไตย 
แสดงออกถึงลักษณะความเป็น
ประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
และยอมรับฟงัเสียงขา้งมาก 

 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

 
- แบบบันทึกผลการสง่
รายการศึกษาค้นควา้ท่ี
ครูมอบหมาย 
- แผนการจัดการเนียรรู ้
- ใบงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) สถานศึกษาได้ส่งเสริมการจัดประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๒) ครูได้จัดการเรียนการสอนความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๓) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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 ๔) นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ   ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบบ
ประชาธิปไตย นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 ๕) ชุมชน ผู้ปกครอง สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนให้แก่นักเรียน 

 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                             ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 
 

      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 

           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ช่ือโครงการ  โครงการกีฬาภายในและกิจกรรมวันเดก็แห่งชาติ 
แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.   ข้อที่ 2,4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
                                           มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                               ข้อท่ี 1.2.1,1.2.3,1.2.4 
                                           มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                               ข้อท่ี 2.3                                                
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน  ข้อที่ 1,3,5 
ลักษณะโครงการ                ใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ   1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
                                      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565    

                                ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ     นายวริัตน์   รวมกิ่ง และคณะ 

1.หลักการและเหตุผล 

         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  22  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการจัด
การศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  กระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก 
แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงท้ังทางร่ างกายและจิตใจ การแข่งขันกีฬาสีของ
โรงเรียนท าให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังทางร่างกาย จิตใจ มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ อีกท้ังเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนกลา้แสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว 

     2.2 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องกติกาของกีฬาและน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
     2.3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพรา่งกายให้แข็งแรงและจติใจเข้มแข็ง 
     2.4 เพื่อส่งเสริมความรักและสามคัคใีนหมู่คณะ 

3.เป้าหมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    
  ๑) นักเรียนชัน้อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
  ๒) ครู/บุคลากร/ชุมชน จ านวน 148 คน  
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
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  ๑) ร้อยละ 80 ของนักเรียน กลา้แสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว 
  ๒) ร้อยละ 80 ของนักเรียนเรียนรู้เรื่องกติกาของกีฬาและน าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  ๓) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสง่เสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง 

๔) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสง่เสริมความรักและสามคัคใีนหมูค่ณะ 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ ๑ 
กีฬาภายในและกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

148 5,000  5,000  นายวิรัตน์  

รวม ๑๐,๐๐๐ (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑) กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓) กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๔) กลุ่มบริหารทั่วไป 
๕) ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 
๖) คณะวิทยากรจากแหลง่เรียนรู้ 
๗) วัด/ชุมชน/ ผู้ปกครอง 

5.วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- เมษายน 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - พฤษภาคม 2565  
ขั้นด าเนินการ(D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- พฤศจิกายน 2565  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

10,000 ภาคเรียนท่ี 2  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - ก่อนการด าเนนิกิจกรรม  
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - เสร็จสิ้นกจิกรรมนั้นๆ  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - สิ้นปีการศึกษา  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้
ต่อไป 

- ท าวิจัยเชิงคุณภาพ  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - ประชาสัมพันธ ์  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- นักเรียนร่วมกจิกรรมกีฬา 

 
- การสัมภาษณ์ 
- การสงัเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี 

 
- การสงัเกต 

 
-แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ๑) นักเรียนกล้าแสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว 

๒) นักเรียนมีความรูใ้นเรื่องกติกาของกีฬาประเภทต่างๆ และได้พัฒนาสุขภาพทั้งทางรา่งกายและจติใจ 
๓) ส่งเสริมความสามัคคใีนกลุ่มสี ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกจิกรรม 
๔) ชุมชนให้การสนับสนนุงบประมาณให้กับโรงเรยีนในการจัดกจิกรรม 

 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                             ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 
 

      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 

           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ช่ือโครงการ โครงการปรบัปรงุพฒันาห้องเรียนคณุภาพและศนูยก์ารเรียนรู ้บ ารุงดูแลรกัษาสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สอดคล้องพันธกิจ สพฐ.    ข้อท่ี 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 7 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี 4 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นายวริัตน์    รวมกิ่ง 

1. หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ

จัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบ
การศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและ
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และบ ารุง
ดูแลรักษาสาธารณูปโภคให้ปลอดภัย โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ
ผู้ใช้บริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานท่ีต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน 
ต้องมีความทันสมัย และพร้อมใช้งาน จึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้ อมท้ังมีแหล่งการเรียนรู้ ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย ระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ ปลอดภัย
สูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน และ
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ 
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2. วัตถุประสงค์     
             2.1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ให้มีบรรยากาศต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ 
             2.2. เพื่อการรองรับการเรียนการสอนในยุค 4.0 

3. เปา้หมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    

๑) นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
๒) ครู บุคลากร จ านวน 148 คน 

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๑) ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนห้องเรียนท่ีสวยงานและทันสมัย 
๒) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร ได้เข้าไปใช้ห้องเรียนและจัดการเรียนการสอน 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัดการ

เรียน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 
ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องน้ านักเรียนทั้ง 4 ชั้น 

นักเรียน 148 คน   ๕๐,๐๐๐  นายวิรัตน์  

กิจกรรมที่ 2.  
บ ารุงดูแลรักษาสาธารณูปโภคให้
ปลอดภัย 

นักเรียน 148 คน    ๕๐,๐๐๐ นายวิรัตน์  

รวม ๑๐๐,๐๐๐ (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 2. กลุ่มบริหารทั่วไป 
 3. กลุ่มบริหารวชิาการ 
 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P)    
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 เมษายน ๒๕๖๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  เมษายน ๒๕๖๕  
ขั้นด าเนินการ(D)    
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 เมษายน ๒๕๖๕  

-น านักเรียนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

๕๐,๐๐๐ ตลอดปีการศกึษา  

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C)    
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  หลังเสรจ็สิ้นกจิกรรม  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มกราคม ๒๕๖๖  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม  มีนาคม ๒๕๖๖  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้
ต่อไป 

 มีนาคม ๒๕๖๖  

-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม  มีนาคม ๒๕๖๖  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-ผู้เรียนได้เข้าไปใช้ห้องเรียนท่ีทันสมัยและ
สวยงาม  

- ส ารวจข้อมูลการเข้าใช้ห้อง 
- สังเกตการเข้าเรียน 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- การสงัเกต 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
นักเรียนมีความสุขในการเข้าเรียนในห้องท่ี
ทันสมัย 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- การสงัเกต 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) เป็นโรงเรียนท่ีทันสมัยในด้านเทคโนโลยี มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้
๒) ครูมีความกระตือรือรน้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากการที่ได้ใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๓) นักเรียนมีแหลง่เรียนรู้ที่ทันสมัย นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

 
 

 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                             ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 
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      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 

           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรยีนและแนะแนว 
แผนงาน   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ  ข้อท่ี 5  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 1.2  
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1  
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 2 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางกัณนิกาญ ปธาณราษฎร ์

1. หลักการและเหตุผล   
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ มุ่ง
หมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม โดยผู้เรียนต้องมี
ทักษะการด ารงชีวิต สามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้ แต่เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ทางสังคมปัญหาของแต่ละครอบครัวของนักเรียน จึงส่งผลท าให้นักเรียนได้รับการดูแลไม่ท่ัวถึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครู
และบุคลากรทางการศึกษาต้องดูแลนักเรียนให้ได้รับช่วยเหลือในทุกด้านและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของ
ผู้เรียน  

การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีแบบแผนขั้นตอน 
ชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยยึด  
หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจาก 
วิกฤติท้ังปวง สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีความสุข  

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) จึงได้จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะ
แนวขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นไปตามเปูาหมายของการ เสริมสร้างคุณลักษณะมีค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด มีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันกันบนความแตกต่างอย่างหลากหลาย ให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวทางด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีจิตสังคมท่ีดีให้กับนักเรียน ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
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2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดีงาม  
2.3 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแลช่วยเหลือ  

นักเรียนทุกด้าน 
3. เปา้หมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ   

๑) นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสงัคมท่ีดีงาม  
๓) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 มีการเสริมสร้างสัมพนัธภาพอันดีต่อกันในการ

ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน 
 3.2 ด้านคุณภาพ    

๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยได้รับการพัฒนา ส่งเสริม
ปูองกันและแก้ไขปัญหาดูแลช่วยเหลือได้อยา่งถูกต้องจากครู ผู้ปกครองและชุมชนในระดับดี  

๒) 3.2.2 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคมท่ีดีงาม ได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อยา่งมคีวามสุขในระดับดี  

๓) 3.3.3 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีการเสริมสร้างสัมพันธภาพอนัดีต่อกัน พึงพอใจใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน ในระดับดี 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุน
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
 

กิจกรรมที่ 1 
ส ารวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

นักเรียน 148 คน 
 

    
นางกัณนิกาญ 

 
กิจกรรมที่ 2 
เย่ียมบ้านนักเรียน 

นักเรียน 148 คน     นางกัณนิกาญ 

กิจกรรมที่ 3 
การมอบทุนการศึกษา 

นักเรียน 148 คน     นายวิรัตน์ 

กิจกรรมที่ 4 
แนะแนวศึกษาต่อ ม.1  

นักเรียน 20 คน     นางกัณนิกาญ 

รวม 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
          1. กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 2. กลุ่มบริหารทั่วไป 
 3. กลุ่มบริหารวชิาการ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- มิถุนายน 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - มิถุนายน 2565  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 1 ก.ค.2565 
 

-ด าเนินการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล เย่ียมบ้านเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

2,500 1 - 31 ก.ค. 2565 
 

- ด าเนินการมอบทุนการศึกษาเพื่อการ
บรรลุตามวัตถุประสงค ์

 
 ก.ค. 2565 –  

ม.ค.2566 
 

- ด าเนินการจัดกจิกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อม.1เพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

 ก.พ. 2566 
 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม 2,500 มีนาคม 2566  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - มีนาคม 2566  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - มีนาคม 2566  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครัง้ต่อไป - มีนาคม 2566  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม(A) - มีนาคม 2566  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัด
ตึก) 

- บันทึกการเยียมบ้าน 
- สอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบบันทึกการเยี่ยม
บ้าน 
- แบบสอบถามความพงึ
พอใจ 
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ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้าน
คุณลักษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนสงคราม(วัด
ตึก)  
ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ด้านสุขภาวะ
ร่างกายและลักษณะจิตสังคมสงัคมท่ีดีงาม 
3. ครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดชัย
ชนะสงคราม(วัดตึก) มีสัมพันธภาพอนัดี
ต่อกันและมคีวามพึงพอใจในการ
ช่วยเหลือนักเรียน 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
1. นักเเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยได้รับการ
พัฒนาสง่เสริมปูองกันและแก้ไขปัญหา
ดูแลช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องจากครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสงูกวา่คา่เปูาหมายท่ี
ก าหนด 
2. นักกเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสงัคมท่ีดีงาม ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ สามารถปรับตัวอยูใ่น
สังคมได้อยา่งมคีวามสุขและสงูกวา่คา่
เปูาหมายท่ีก าหนด 
3.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีการ
เสริมสรา้งสัมพนัธภาพอันดีต่อกัน มคีวาม
พึงพอใจ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุก
ด้านในระดับดีและสงูกวา่คา่เปูาหมายท่ี
ก าหนด 

- การสงัเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูท่ีมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ  และสร้าง
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียoรู้อย่างเต็มศักยภาพและมี
ความสุขกับเรียน สะท้อนผลสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าเร็จตามเปูาหมายท่ีสถานศึ กษาก าหนด ชุมชนมีความ
เชื่อมั่นในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนของโรงเรียน  
  

       
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                       ( นางกัณนิกาญ ปธานราษฎร์ ) 
 

      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 

           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการอาหารกลางวนั 
แผนงาน   กลุ่มบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี 4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขัน้พื้นฐาน  

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1, 2.2, 2.5   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1,4 
ลักษณะโครงการ        ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอจัฉรา วงศช์ัยอุดมโชค  
1. หลักการและเหตุผล            

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหาร
ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ ให้มีสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ส่งผลให้มีการพัฒนาการท้ังด้าน
ร่างการ จิตใจและสติปัญญาดีขึ้น สามารเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการ จึง
มีโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน ประกอบกับมีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายรับรอง โดยจุดมุ่งหมายหลักในการด าเนินงานอาหารกลางวันใน 
โรงเรียน คือ แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้าให้กับนักเรียน  

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงจัดท าโครงการอาหารกลางวัน 
ให้บริการอาหารกลางวันท่ีดีมีคุณค่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
การบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ นับเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต จึงจัดโครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ   
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. เป้าหมาย  
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 ๓.๑ ด้านปริมาณ    
   ๑) นักเรียนชัน้อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 171 คน 
   ๒) ครู และบุคลากร (งานครัว) จ านวน 10 คน 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๑) ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ   
๒) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีน้ าหนัก สว่นสงู เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด หนุน

จัด การ
เรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
ปรับปรุงบอร์ดรายการอาหาร
ประจ าวัน และบอร์ดความรู้ด้าน
โภชนาการ  

 
นักเรียน ๑๔๘ คน 

- - - 500 น.ส.อัจฉรา 
 

กิจกรรมที่ 2  
บริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
แก่นักเรียน 
- จัดรายการอาหารให้ถูก

หลักโภชนาการ  
- จัดเตรียมอาหารกลางวัน 

 
 

- ท าการเบิกจ่ายค่าอาหาร
กลางวัน  

นักเรียน ๑๔๘ คน - ๖๒๑,๖๐๐ - -  
 
น.ส.อัจฉรา 
 
น.ส.สุวารี 
น.ส.สุชาดา 
 
นางวงศมน 
นางอุไร 

กิจกรรมที่ 3 การบูรณาการการ
เรียนรู้ด้านโภชนาการและอาหารใน
ชั้นเรียน 

นักเรียน ๑๔๘ คน - - - - น.ส.อัจฉรา 
นายวิรัตน์ 

กิจกรรมที่ 4  
การนิเทศอาหารกลางวันการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารและตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหาร 
 

 
ครู ๑๕ คน 

ผู้ประกอบการอาหาร 
3 คน 

- - - - น.ส.อัจฉรา 
นายวิรัตน์ 

 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช 
2. ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตสัมพนัธวงศ์ 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 
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4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
5. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P)    
- ศึกษาบริบท สภาพปจัจุบนั ปัญหาในการ
ด าเนินงานตามโครงการทีผ่่านมา เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย และเสนอโครงการ/กิจกรรม 
บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีข้อมูล 

- พฤษภาคม 2565  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม - พฤษภาคม 2565  
ขั้นด าเนินการ(D)    
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง - ตลอดปีการศกึษา 

 
มีประชุมร่วม

สุขาภิบาลอาหาร  
สนง.เขตสัมพนัธวงศ ์

-การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1) ก าหนดรายการอาหาร ส ารวจความต้องการ

ชนิดและประเภทของอาหาร  
2) การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ และ

รายการอาหารประจ าวัน  
3) จัดเตรียมอาหารกลางวันแก่นกัเรียนทุกระดับชัน้ 
4) ท าการเบิกจ่ายคา่อาหารกลางวนันักเรียน (เพื่อ

ผู้ประกอบการ) 
5) ตรวจสุขภาพของแมค่รัวและผู้ท่ีสัมผสัอาหาร  
6) การตรวจสุขาภิบาลอาหารและตรวจสาร

ปนเป้ือนในอาหาร 
7) การบูรณาการการเรียนรู้ดา้นโภชนาการและ

อาหารในชัน้เรียน 

 
- 
 

500 
 

6๒๑,๖00 
 
 
 
- 

 

 
ตลอดปีการศกึษา 

 
กรกฎาคม 2565 

 
ตลอดปีการศกึษา 
กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 

 
ก.ค. – ส.ค. 2565 

 
ลงระบบ thai sch. 

 
 
 
 
 

สนง.เขตสัมพนัธวงศ ์

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C)    
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม - มีนาคม 256๖  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน - เมษายน 256๖  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม - เมษายน 256๖  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้ต่อไป - เมษายน 256๖  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม - เมษายน 256๖  
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

1) นักเรียนร้อยละ 100 ได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ มสีุขนิสัยท่ีดีใน
การรับประทานอาหาร 

2) นักเรียนร้อยละ 80 มี
น้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
- สังเกต 
- สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
 
 
- สังเกตการเจริญเติบโต ชั่งน้ าหนกั วัด
ส่วนสูง 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
- แบบบันทึกภาวะโภชนาการ 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
     นักเรียนรับประทานอาหาร
กลา งวั น ครบ ทุกคนและไ ด้
รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการท าให้สุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  
ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจท่ีดี 
ส่ ง ผล ให้ นั ก เ รี ยนมีน้ า หนั ก  
ส่วนสูง  มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้
อย่างมีความสุข 

 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกภาวะโภชนาการ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) โรงเรียนผา่นการประเมินคุณภาพในการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ของส านักงาน
เขตสัมพันธวงศ์  

๒) นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวนัท่ีมีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๓) ชุมชนมสี่วนร่วมในการจ าหนา่ยสินค้าคุณภาพเพื่อการประกอบอาหารกลางวนับริการแก่นักเรียน 
 

       
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                   ( นางสาวอจัฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค ) 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 
           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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ช่ือโครงการ โครงการอนามัยดี ชีวีมีสุข 
แผนงาน   กลุ่มบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ.   ข้อท่ี 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1, 2.3, 2.5   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 256๕ – 31 มีนาคม  256๖ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอจัฉรา วงศช์ัยอุดมโชค 

1. หลักการและเหตุผล   
วัยเรียน เป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 

ร่างกาย การปรับตัวเข้ากับสังคม การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ การมีสุขภาวะท่ีดีจะ
ส่งผลให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุข ปัจจัยท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยมีหลายปัจจัย ได้แก่ 
สภาพแวดล้อม การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและปูองกันการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ ให้ได้รับการดูแลท่ีถูกต้อง การ
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย และการออกก าลังกาย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรง เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย  

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ได้ด าเนินโครงการอนามัยดี ชีวีมีสุข สอดรับกับนโยบายของ สพฐ. ใน
การให้บริการด้านพืน้ฐาน เป็นการด าเนินงานเพื่อสง่เสรมิสุขภาพนักเรียนอย่างสมดุล ดูแลด้านงานอนามัยโรงเรียน
ให้มีความครอบคลมุในการดูแลด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
สามารถท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และรู้จักออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลและปูองกันตนเองจากโรค สภาวะเสี่ยงต่างๆท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ร่างกาย อุบัติเหตุ 
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  3. เป้าหมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    

1) นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน ๑๔๘ คน 
2) ครู บุคลากร จ านวน ๑๕ คน 

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมสีุขนิสัยท่ีดี รู้จักการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง 
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมสีามารถดูแลและปูองกนัตนเองจากโรค สภาวะเสี่ยงต่างๆท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพรา่งกาย อุบัติเหตุต่างๆได้ 
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท)  
 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
คลินิกสุขภาพดีที่ ส.ช.ค. 
- งานบริการด้านตรวจ

สุขภาพในสถานศึกษา 
และหน่วยงานนอก 

- ห้องพยาบาลโรงเรียน 
งานบริการยาและ
เวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

นักเรียน ๑๔๘ คน  
ครูและบุคลากร ๑๕ คน 

- - ๕,๐00 - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 นักเรียนอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

นักเรียน ๑๔๘ คน  
ครูและบุคลากร ๑๕ คน 

- - ๕00 - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมก าจัดยุงลาย นักเรียน ๑๔๘ คน  
ครูและบุคลากร ๑๕ คน 

- - - - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 การออกก าลังกายแอ
โรบิคและการบริหารยามเช้า 

นักเรียน ๑๔๘ คน  
ครูและบุคลากร ๑๕ คน 

- - - - นายวิรัตน์
และคณะ 

กิจกรรมที่ 5 การบริการประกัน
อุบัติเหตุของโรงเรียน 

นักเรียน ๑๔๘ คน  
ครูและบุคลากร ๑๕ คน 

- - - ๔,000 น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 6 ส.ช.ค. New Normal 
ชีวีสดใสห่างไกลโควิด 19 

นักเรียน ๑๔๘ คน  
ครูและบุคลากร ๑๕ คน 

- - ๓๕,000 - น.ส.อัจฉรา 
และคณะ 

 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช 
2. ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตสัมพนัธวงศ์ 
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3. ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
4. บริษัทประกันอุบัติเหตุ (เอไอเอ) 
5. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
7. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจุ
ลงในแผนปฏิบัติการประจ าป ี

- เมษายน 256๕  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม 

- พฤษภาคม 256๕  

ขั้นด าเนินการ(D) 
-ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

- มิถุนายน 256๕  

-การปฏิบัติเพื่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

 ตลอดปีการศกึษา  

กิจกรรมท่ี 1  
คลินกิสุขภาพดีท่ี ส.ช.ค. 
- งานบริการด้านตรวจ

สุขภาพในสถานศึกษา 
และหน่วยงานนอก 

- ห้องพยาบาลโรงเรียน 
งานบริการยาและ
เวชภัณฑ์ ปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น 

3,800 ตลอดปีการศกึษา หน่วยงาน
ภายนอกอาจมี

การเปลี่ยนแปลง
ตามความ
เหมาะสม 

กิจกรรมท่ี 2  
นักเรียนอาสาสมคัรสาธารณสุข 
- คัดเลือกนักเรียนเป็น

ผู้น าด้านสุขภาพ ท า
หน้าท่ีดูแลสุขภาพ
พื้นฐานในชั้นเรียน 

200 มิถุนายน 256๕  

กิจกรรมท่ี 3   ตลอดปีการศกึษา  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
กิจกรรมก าจัดยุงลาย 
กิจกรรมท่ี 4  
การออกก าลังกายแอโรบิคและ
การบริหารยามเชา้ 

 ตลอดปีการศกึษา  

กิจกรรมท่ี 5  
การบริการประกันอุบัติเหตุของ
โรงเรียน 
- ติดต่อบริษัทประกัน 

และท าประกัน
อุบัติเหตุ 

3,000 ตลอดปีการศกึษา  

กิจกรรมท่ี 6 ส.ช.ค. New 
Normal ชีวีสดใสห่างไกลโควิด 
19 
- จัดซื้อเจลแอลกอฮอล ์

หนากากอนามัย สบู
เหลวลางมือ  
น้ ายาฆาเชื้อโรค  
ถุงมือยาง 

- จัดซื้อสต๊ิกเกอร
สัญลักษณ เทปกาว 
ส าหรับติดพื้นท่ีเวนระ
ยะหาง 

- จัดซื้อท่ีกดสบู่แบบติด
ผนัง 

55,000  
 

ตลอดปีการศกึษา 
 
 

มิถุนายน 2564 
 

มิถุนายน 2564 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C) 
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผล
กิจกรรม 

- มีนาคม 2565  

-ด าเนินการประเมินผลตาม
ขั้นตอน 

- ตลอดปีการศกึษา  

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนิน
กิจกรรม 

- เมษายน 2565  

-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณ
คุณภาพในครั้งต่อไป 

- เมษายน 2565  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/
กิจกรรม 

- เมษายน 2565  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

3) นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยท่ีดี 
รู้จักการดูแลสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของตนเอง 

4) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถดูแลและ
ปูองกันตนเองจากโรค สภาวะเสี่ยง
ต่างๆท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกาย อุบัติเหตุต่างๆได้ 

4) สังเกต 
5) สอบถาม 
6) แบบประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome ) 
นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุขภาพรา่งกาย
และจิตใจแข็งแรง มีนิสัยรักการออกก าลัง
กาย รู้จกัระมัดระวังความปลอดภัยของ
ตนเองจากความเสี่ยงของโรคและอุบัติเหตุ
ต่างๆ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้
เป็นอย่างดีตามหลักสุขบัญญัติ 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) โรงเรียนสามารถดูแลสุขภาพนักเรียน บุคลากร และปูองกนัการแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาล และ
โรคใหมไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ครูและบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพพืน้ฐาน สามารถปฏิบัติงานการสอนได้อยา่งเต็มท่ี มีความรู้
ทางด้านการดูแลสุขภาพตนเองและนักเรียน 

๓) นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านรา่งกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมกจิกรรมการ
เรียนได้อย่างมีความสุข นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มสีุขภาวะท่ีดี และปลอดภัยจากโรคและภาวะ
เสี่ยงต่างๆ 

  
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 

                                                                   ( นางสาวอจัฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค ) 
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      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 

           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โครงการ โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
แผนงาน   กลุ่มบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี 4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2,   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๑,๒ 
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 256๕ – 31 มีนาคม  256๖ 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุญมี ปัดพลงาม 

1. หลักการและเหตุผล   
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการท่ีรัฐบาลจัดต้ังขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร 

และภาวะโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันส่งเสริมให้ด่ืมนม
ต้ังแต่อนุบาล๑– ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ อาหารเสริมมีบทบาทส าคัญมากต่อการเติบโตของเด็ก นมก็เป็นอาหาร
เสริมประเภทหนึ่งท่ีให้ประโยชน์และมีคณุค่าทางโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านสมองและด้านร่างกาย 
ในสภาพปัจจุบันเป็นการจัดบริการอาหารเสริมประเภทนม ให้แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีโอกาสได้ด่ืมนม ซึ่ง
จะเป็นการเสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยแก่นักเรียนให้แข็งแรง สมบูรณ์ จึงสมควรอย่างยิ่ งท่ีจะต้องมีการจัด
ให้บริการอาหารเสรมิประเภทนมให้กับนกัเรียน อีกท้ังยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริม
ท่ีมีประโยชน์อีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการในเด็ก 
   2.2 เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริมท่ีมีประโยชน์  
   2.3 เพื่อเด็กจะได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  
3. เปา้หมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    
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  ๑) นักเรียน จ านวน 14๘ คน 
  ๒) ครู บุคลากร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) จ านวน 20 คน 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของการดื่มนมแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการในเด็ก  
  ๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของการด่ืมนมเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริมท่ีมี
ประโยชน์ 
  ๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของการดื่มนมเด็กจะได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ ๑  
- บริการนมให้แก่นักเรียน

ทุกระดับชั้น ทุกวันที่มีการ
เรียนการสอน 

นักเรียน 14๘ คน       - 236,800         -  น.ส.บุญม ี
น.ส.จุฑารัตน์ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
          1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
 2. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 ๓. บริษัท/ร้านผลิตนม 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ประชุมชี้แจงให้บุคลาการและ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกนัก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา                                          
2. วางแผนการด าเนินงาน วิเคราะห์
ข้อมูล   ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัจจัยภายใน
และภายนอก 

  เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 
2566 

 

ขั้นด าเนินการ(D) 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1. จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อจัดเก็บอาหาร
เสริม(นมโรงเรียน)                                                           
2. ท าความสะอาดตู้เก็บรักษานมและ
ตรวจสภาพแท่งวัดความเย็น 
(เทอร์โมมิเตอร์)                 
 3. สถานศึกษาจัดซื้ออาหารเสริม(นม
โรงเรียน) ตามระเบียบพัสดุฯ                            

236,800  เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 
2566 

 

ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C)                     
1. สถานศึกษาดูแลการเก็บรักษานมให้
เหมาะสมกับชนิดของนม                                      
 2. สถานศึกษาควบคุมดูแลการบริโภคให้
นักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้ด่ืมนมท่ีมี
คุณภาพครบทุกคน  

     ตลอดปีการศึกษา 
2565 

 

ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
1. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) อย่าง
ต่อเนื่อง 

 ตลอดปีการศกึษา 
2565 

 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

-แก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะ
โภชนาการในเด็ก 
-ฝึกฝนให้นักเรียนรูจ้ักการรับประทาน
อาหารเสริมท่ีมีประโยชน์  
-นักเรียนได้ด่ืมนมซึง่เป็นอาหารธรรมชาติ
ท่ีมีความสมบูรณ์และมคีุณค่าทาง
โภชนาการสงู 
  

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบรายงาน 
 

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบรายงาน
พัฒนาการด้าน    
  ร่างกายน้ าหนัก-
ส่วนสูง 
 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
นักเรียนได้รับสารอาหาร ตามภาวะ
โภชนาการในเด็ก รู้จักการดื่มนมซึ่งเป็น

- สังเกตพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเสริม 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
อาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมี
คุณค่าทางโภชนาการสูงและเลือก
รับประทานอาหารเสริมท่ีมีประโยชน์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) ผู้เรียนได้รับสารอาหารตามภาวะโภชนาการในเด็ก 
 ๒) ผู้เรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริมท่ีมีประโยชน์  
 ๓) ผู้เรียนได้ด่ืมนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  
 
  

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         ( นางสาวบุญมี ปัดพลงาม ) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 
           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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โครงการ พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศระบบโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน   กลุ่มบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ. ข้อท่ี 5,7 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อท่ี 1.1, 1.2   
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อท่ี 2.1-2.6   
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี 3.1-3.5   
สนับสนนุกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 3,4 
สนับสนนุนโยบายโรงเรียน ข้อท่ี 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นายโครงการ  อ่อนจันทร์ , นายกฤตพงศ์  แก้วมีศรี 
 
1. หลักการและเหตุผล   
                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา โครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู
และบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องและก้าวกระโดด การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ท่ีทันสมัย  และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น  จ าเป็นจะต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมจะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี   ครูและนักเรียน
สามารถเข้าถึงสารสนเทศ สิ่งสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ  
นอกจากนั้นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การแจ้งข่าวบอกกล่าวประชาสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอกหรือผู้ปกครองนักเรียน การเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนกับระบบต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
มากขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ให้มีคุณภาพต่อไป 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนน าความรู้และทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้มี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อจัดหาปรับปรุงพัฒนาให้งานโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานและมีความปลอดภัย 

3. เพื่อจัดหาปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอและสนองตอบความต้องการของครูและ
นักเรียนและมีความปลอดภัย  

3. เป้าหมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ    
   1) นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6  
   2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร  
 ด้านคุณภาพ 
   1) ร้อยละ 80 บุคลากรในโรงเรียนน าความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานได้มีประสิทธิภาพ 

2) ร้อยละ 80 โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานและมีความปลอดภัย 
3) ร้อยละ 80 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและสนองตอบความต้องการของครูและ 

นักเรียนและมีความปลอดภัย 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(ปริมาณ) 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุด 
หนุนจัด 
การเรียน 

เงินอุด 
หนุนตาม

วัตถุประสงค์ 

เงินราย 
ได้สถาน 
ศึกษา 

เงินอื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  
จัดอบรมบุคลากรภายในโรงเรียน
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครูทุกคน     ครูโครงการ 
ครูกฤตพงศ ์

กิจกรรมที่ 2  
จัดเช่า Website ราย 2 ปี 

นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

 6,000   ครูโครงการ 
ครูกฤตพงศ ์

กิจกรรมที่ 3  
ซ่อมบ ารุงอุปกรณค์อมพิวเตอร์ 

นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

5,000  2,000  ครูโครงการ 
ครูกฤตพงศ ์

กิจกรรมที่ 4  
จัดหาและซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ ์

นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

10,000    ครูโครงการ 
ครูกฤตพงศ ์

กิจกรรมที่ 5  
จัดท าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

4,000    ครูโครงการ 
ครูกฤตพงศ ์

กิจกรรมที่ 5  
จัดหาและซ่อมบ ารุงระบบการท าบัตรนักเรยีน 

นักเรียนและ 
ครูทุกคน 

 8,000   ครูโครงการ 
ครูกฤตพงศ ์

รวม 35,000 สามหมื่นห้าพันบาท 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1. กลุ่มบริหารงบประมาณ    
2. กลุ่มบริหารวชิาการ         
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P)    
-เสนอโครงการ/กจิกรรม บรรจลุงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 เม.ย. 65  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรม  เม.ย. 65  
ขั้นด าเนินการ(D) 35,000   
-ประชุมและประสานงานกับคณะครผูู้เกี่ยวข้องเพือ่
ประเมินสภาพความพร้อมและวางแผน 

 มิ.ย. 65  

- จัดอบรมบุคลากร  ก.ค. 65  
- จัดเช่า Website  ก.ค. 65  
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตลอดปีการศกึษา  
- จัดหาและซ่อมบ ารงุโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดปีการศกึษา  
- จัดซื้อกล้องถา่ยภาพ DSLR  ก.ค. 65  
- จัดท าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์  ตลอดปีการศกึษา  
- จัดหาและซ่อมบ ารงุระบบการท าบัตรนกัเรียน  ตลอดปีการศกึษา  
ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ (C)    
-จัดท าเครื่องมอืประเมินผลกจิกรรม  ก.พ. - มี.ค. 66  
-ด าเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มี.ค. 66  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A)    
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกจิกรรม   เม.ย. 66  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณคุณภาพในครัง้ต่อไป  เม.ย. 66  
-การเผยแพรผ่ลงานโครงการ/กจิกรรม  เม.ย. 66  

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

- มีโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอพร้อมใชง้านและมี
ความปลอดภัย 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- ประเมินโครงการ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
- มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ
พร้อมใช้งานและมคีวามปลอดภัย 
- ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยี 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
- การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างราบรืน่มีประสิทธิภาพ 
- ทุกคนได้รับบริการสารสนเทศข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์อยา่งถูกต้อง ทันเวลา 
- สื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน 

- สอบถาม สัมภาษณ์   
- ประเมินโครงการ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ระบบสารสนเทศในโรงเรียนให้มคีวามสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นท่ี
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
           2. โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใชง้านและมีความปลอดภัย อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ 
สนองตอบความต้องการและมีความปลอดภัย 
 ๓. บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น   

๔. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับบริการสารสนเทศข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ 
        
 
  

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         ( นายกฤตพงศ์ แก้วมีศรี ) 

 
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

     ( นายวิรัตน์ รวมกิง่ ) 
           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

      ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นางสาววาณี คมข า ) 

     ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

 


